
U
N

A
 V

IS
IÓ

 T
ER

R
IT

O
R

IA
L 

D
EL

 M
ER

CA
T 

LA
B

O
R

A
L



AVALEM TERRITORI



Coordinació acadèmica
Jorge Hermosilla, Universitat de València

Traducció 
U i DOS. Serveis lingüístics
Juli Jordà Mulet

Cartografia 
Ghaleb Fansa
José Vicente Aparicio Vayà 

Disseny
MacDiego

Il·lustracions
Cento Yuste

Fotografies
Shutterstock

Maquetació
Román Sánchez
Jerónimo Arjona

Impressió
Byprint Percom S.L.

© d’aquesta edició: Universitat de València, 
2019
© dels textos: els autors
© de les imatges: els autors

ISBN: 978-84-482-6347-8
Dipòsit legal: V-1005-2019

Comissió de seguiment del conveni

Rocío Briones Morales, Directora General 
d’Ocupació i Formació, LABORA Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació
Jorge Hermosilla Plá,  Vicerector de 
Participació i Projecció Territorial de la 
Universitat de València
Nuria Grané Teruel, Vicerectora d’Estudiants i 
Ocupació de la Universitat d’Alacant

Miguel Ángel Moliner Tena, Vicerector 
d’Economia i PAS de la Universitat de Castelló
Emiliano Cerdá Esteve, Director Territorial 
de Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de València
José Vicente Andrés Peñarroja, Director 
Territorial de Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball de Castelló

Emilia González Carrión, Director Territorial 
de Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball d’Alacant
Amparo Ortiz Pavía, Subdirectora General 
d’Ocupació, LABORA Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació
Juan José Diez Cercos, Cap del Servei de 
Foment de l’Ocupació, LABORA Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació

Universitat d’Alacant

María Jesús Santa María Beneyto
José Miguel Giner Pérez
Antonio Martínez Puche

Universitat Jaume I

Luisa Alamá Sabater
Vicente Budí Orduña

Universitat de València

Miguel Antequera
Jose Vicente Aparicio
Ernest Cano
Ghaleb Fansa
Juan Ramón Gallego
Jorge Hermosilla
Sandra Mayordomo 
Joan Carles Membrado
Josep Vicent Pitxer



54

ÍNDEX

PRESENTACIÓ: LA INDÚSTRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ  ................................................. 7
Rafa Climent, Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació 

CARACTERITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA ..........................................................................................................................11

0. INTRODUCCIÓ
LA INDÚSTRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. UN SECTOR PRODUCTIU ENTRE LA TRADICIÓ I LA INNOVACIÓ ..........13
Jorge Hermosilla

1. ELS ANTECEDENTS HISTÒRICS DEL PROCÉS D’INDUSTRIALITZACIÓ VALENCIANA ...........................................................15 
Miguel Antequera y Jorge Hermosilla 

2. EL PROCÉS DE LA INDUSTRIALITZACIÓ VALENCIANA: LA IMPLANTACIÓ D’UNA ESTRUCTURA DUAL  .........................23
Miguel Antequera y Jorge Hermosilla 

3. CARACTERÍSTIQUES ACTUALS DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA  ..............................................................................................39
Joan Carles Membrado

4. ESPECIALITZACIÓ PER BRANQUES I TERRITORIALITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA ...........................................45
Joan Carles Membrado

5. LES ÀREES FUNCIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I EL MERCAT LABORAL INDUSTRIAL .................................73
Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa i Jose Vicente Aparicio

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ EN LES ÀREES FUNCIONALS ..................................................................................81

ELS PORTS-BAIX MAESTRAT ....................................................................................................................................................................83
Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña

CASTELLÓ .......................................................................................................................................................................................................89
Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña

EL VALLE DEL PALANCIA............................................................................................................................................................................97
Juan Ramón Gallego, Ernest Cano y Josep Vicent Pitxer 

REQUENA-UTIEL .........................................................................................................................................................................................101
Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla y Joan Carles Membrado

SUBÀREA FUNCIONAL DE VALÈNCIA-HORTA.....................................................................................................................................109
Ernest Cano, Juan Ramón Gallego y Josep Vicent Pitxer

SUBÀREA FUNCIONAL DE VALÈNCIA 2, CAMP DE TÚRIA, HOYA DE BUÑOL-CHIVA, LA SERRANÍA ...................................115
Ghaleb Fansa, Sandra Mayordomo, Jorge Hermosilla y Joan Carles Membrado

LA RIBERA DEL XÚQUER ..........................................................................................................................................................................127
Ernest Cano, Juan Ramón Gallego y Josep Vicent Pitxer 

XÀTIVA ............................................................................................................................................................................................................133
Miguel Antequera, Jorge Hermosilla y Joan Carles Membrado 

LA SAFOR ......................................................................................................................................................................................................141
Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla y Joan Carles Membrado 

LA VALL D’ALBAIDA ....................................................................................................................................................................................147
Jose Vicente Aparicio, Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla y Joan Carles Membrado

EL VINALOPÓ ................................................................................................................................................................................................153
María Jesús Santa María Beneyto, José Miguel Giner Pérez y Antonio Martínez Puche



76

EL BAIX VINALOPÓ......................................................................................................................................................................................161
María Jesús Santa María Beneyto, José Miguel Giner Pérez y Antonio Martínez Puche

ALCOI ..............................................................................................................................................................................................................171
María Jesús Santa María Beneyto, José Miguel Giner Pérez y Antonio Martínez Puche

LA MARINA ALTA .........................................................................................................................................................................................179
María Jesús Santa María Beneyto, José Miguel Giner Pérez y Antonio Martínez Puche

LA MARINA BAIXA .......................................................................................................................................................................................185
María Jesús Santa María Beneyto, José Miguel Giner Pérez y Antonio Martínez Puche

L’ALACANTÍ ...................................................................................................................................................................................................193
María Jesús Santa María Beneyto, José Miguel Giner Pérez y Antonio Martínez Puche

LA VEGA BAJA .............................................................................................................................................................................................199
María Jesús Santa María Beneyto, José Miguel Giner Pérez y Antonio Martínez Puche

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................................................................207
PRESENTACIÓ: LA INDÚSTRIA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA I LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ

La indústria valenciana, igual que la resta de 
sectors econòmics de la Comunitat Valencia-
na, està immersa en el procés de globalització 
econòmica mundial, i per tant, la nostra polí-
tica industrial, sectoritzada i territorialitzada, 
ha d’inserir-se en aquest marc definidor, amb 
la finalitat que siga eficaç, per tal de generar 
un desenvolupament sostenible, així com font 
d’ocupació segura, de qualitat, estable en el 
temps, tant en el propi sector com en els altres 
de serveis avançats i especialitzats.

Actualment, en la indústria valenciana conviuen 
empreses més tradicionals, al costat d’altres 
més avançades. Totes elles tenen àmplies pos-
sibilitats d’expansió i de millora , en terminis de 
diferenciació, qualitat de producte,  innovació, 
organització i distribució de béns i serveis, i en 
l’eficàcia de les seues estratègies de cooperació 
i expansió internacional.

Palanques competitives com la servitització, que 
permet la generació de propostes de valor a clients 
que incloguen productes (tangibles) i una sèrie de 
serveis associats (intangibles), així com la digita-
lització i la indústria 4.0, han de formar part de les 
estratègies de les manufactures valencianes.

A més cal incorporar talent a les empreses. 
Talent, coneixements i habilitats que moltes 
persones joves tenen, i que poder significar 
molt per les empreses, per guanyar en eficièn-
cia, grandària i internacionalització.

El Consell té un interès extraordinari en les possi-
bilitats de desenvolupament del sector industrial.

Per això varem encetar una sèrie d’actuacions, 
de regulació, sectorials i horitzontals, així com 
d’incentius amb la finalitat de donar estabilitat i 
suport als sectors productius.

Valga com eixamples: la Llei de gestió, moder-
nització i promoció de les àrees industrials, la 
Llei d’acceleració de la inversió a projectes pri-
oritaris, el Pla Estratègic de la Indústria Valen-
ciana com a conjunt d’iniciatives reals i operati-
ves, el mapa de sòl industrial, eina que permet 
conèixer totes les àrees industrials al nostre 
territori, el Pla de millora dels polígons industri-
als, així com un esforç pressupostari més gran 
en innovació i en internacionalització.

Tot en definitiva per tal d’enfortir les empre-
ses instal·lades, atraure’n de noves, guanyar en 
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productivitat vertebrar el territori, generar ocu-
pació i cohesió social.

La indústria valenciana es configura a partir de 
clústers ben definits. El calçat, la ceràmica, el 
tèxtil o l’automòbil són exemples, entre altres, 
d’aquestes unitats d’acció econòmica, on s’inter-
relacionen els agents públics i privats, i les insti-
tucions científiques i tecnològiques, que partici-
pen en seua la configuració i desenvolupament.

Aquest avantatge organitzatiu que caracteritza als 
clústers valencians, ens permet realitzar un impor-
tant esforç d’implicació de tots els agents partici-
pants amb la finalitat de descobrir i aprofitar les 
sinergies i consensos que puguen derivar-se d’un 
procés real de diàleg i col·laboració entre tots ells.

 D’aquesta manera, la innovació i el coneixement 
pot traslladar-se de manera efectiva als agents, 
amb l’efecte sobre l’ocupació, dels propis treba-
lladors i treballadores , així com dels emprene-
dors que hi participen.

Si des de les institucions públiques aconseguim 
millorar la capacitat d’actuació dels emprene-
dors valencians, estarem en el bon camí de la 
generació d’ocupació. De fet, aquest és un dels 
rols fonamentals dels serveis públics d’ocupació.

Des de la marca valenciana, LABORA, es de-
senvolupen amb èxit programes centrats a 
fomentar l’emprenedoria, que, fins i tot, són 
específics per a les dones amb la finalitat de 
facilitar la conciliació de la seua vida laboral 
i familiar. Per exemple, en l’àmbit de les po-
lítiques actives d’ocupació, es concedeixen 
ajudes a persones desocupades que es cons-
titueixen en treballador autònom, i així mateix 
ajudes a les dones autònomes embarassades 
perquè contracten a aturats amb caràcter pre-
vi a la seua baixa maternal.

Els Espais Labora són punts de promoció de l’au-
toocupació. Però a més, específicament, LABORA 
disposa d’equips per a la cerca d’ocupació i em-
prenedoria, així com d’un servei que proporciona 
assessorament, formació i tutorització als em-
prenedors de la Comunitat Valenciana.

Des de les institucions públiques volem coad-
juvar a generar un teixit industrial valencià que 
siga productiu, innovador, especialitzat, diversi-
ficat i sostenible.

Però també apostem perquè el desenvolupa-
ment tinga rostre humà i estiga a l’abast a totes i 
tots, que siga inclusiu, eix fonamental de la nos-
tra manera de fer i entendre la política.

Rafa Climent
Conseller d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Ocupació
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El conveni subscrit entre LABORA i la Univer-
sitat de València ens permet abordar estudis 
relacionats amb el mercat laboral valencià, des 
d’una perspectiva sectorial, com és el cas de la 
indústria. L’interés per conéixer quina és la situ-
ació del sector manufacturer valencià és mutu, 
així com la possibilitat de fer-ne divulgació per 
a informació de la societat valenciana.

Ens trobem en un escenari en el qual diverses 
institucions valencianes han mostrat interés 
pel futur del nostre sector industrial. N’és una 
mostra la Llei 14/2018, del 5 de juny, relacio-
nada amb la gestió, modernització i promoció 
de les àrees industrials de la Comunitat Valen-
ciana. O el recent Pla Estratègic de la Indústria 
Valenciana, com a resposta al replantejament 
necessari del model productiu industrial valen-
cià, en el qual el coneixement i els processos 
d’innovació adquireixen protagonisme. 

Els processos de globalització, així com les sin-
gularitats dels nostres territoris, condicionen, 
quan no determinen, l’esdevindre dels nostres 
sectors industrials. Així, la crisi econòmica, 
acompanyada del cessament de l’impuls de la 

construcció com a motor de l’economia i la dis-
minució del paper de les administracions públi-
ques, ha reduït la capacitat del sector industrial 
valencià. De la mateixa manera, el procés de 
terciarització de l’estructura de l’ocupació va-
lenciana fa que tant l’agricultura com la indús-
tria reduïsquen el valor que tenen respecte de 
les activitats terciàries.

La indústria valenciana, en el passat i en el pre-
sent, respon a la influència de diversos factors 
de diferent naturalesa.

Amb tot, la indústria valenciana es troba en una 
cruïlla, ja que junt amb els sectors tradicionals, 
madurs, alguns amb possibilitats reals de crei-
xement mentre que altres en crisi, n’apareixen 
de nous amb un potencial de desenvolupament 
elevat. Un escenari que precisa en qualsevol cas 
dirigir els esforços cap a la qualitat, la tecnolo-
gia, la internacionalització i l’especialització.

Molts estudis han arreplegat quines són les as-
signatures pendents del nostre sector secunda-
ri. Entre les quals destaquem el desfasament 
entre les ofertes laborals i els nivells de qualifi-

0. INTRODUCCIÓ 

LA INDÚSTRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

UN SECTOR PRODUCTIU ENTRE LA TRADICIÓ 

I LA INNOVACIÓ

Jorge Hermosilla 
Universitat de València
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cació existents; la capacitat de generar empre-
nedors i la taxa d’èxit reduïda de les empreses 
industrials noves; el minifundisme empresarial, 
el predomini absolut de les pimes, que limita 
enormement les possibilitats de desenvolupa-
ment de les empreses; la capacitat excessiva 
en capital humà (sobrequalificació) o en capital 
territorial (oferta excessiva de sòl industrial) en 
alguns dels nostres territoris; una productivitat 
baixa, especialment en comparació amb la mit-
jana estatal, com a conseqüència de l’especia-
lització en certes branques, la falta de millores 
en l’eficiència o un escàs desenvolupament de 
R+D+I empresarial; uns nivells d’inversió pro-
ductiva empresarial reduïts; i unes necessitats 
de millores del capital humà i de l’ocupabilitat 
en el sector industrial.

El present estudi inclou els trets d’un sector de 
l’economia valenciana, la indústria, que ocupa 
en l’actualitat al voltant de 242.000 treballa-

dors, la qual cosa representa una mica menys 
del 15% del total de les persones ocupades. 
Per a fer-ho, hi ha una primera part centrada 
a explicar com el territori valencià va anar aco-
llint l’activitat industrial, des dels antecedents 
històrics del procés d’industrialització valenci-
ana fins al procés d’implantació de l’estructu-
ra actual, definida per la dualitat definida per 
la concentració territorial de la gran empresa i 
la disseminació de la xicoteta, molt nombrosa i 
arrelada al territori.

La segona part inclou les característiques de la in-
dústria valenciana actual, així com l’especialitza-
ció per branques industrials i la territorialització.

Finalment, hi ha una anàlisi succinta del teixit 
industrial i del mercat laboral per a cada una 
de les àrees funcionals, una divisió espacial que 
atén la proposta de l’Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana. 1.1. LA PROTOINDÚSTRIA VALENCIANA.  

UNA ARTESANIA BASADA EN ELS RECURSOS 
LOCALS

La fabricació artesanal de diverses manufac-
tures (teixits, espardenyes, mobles, taulells…) 
té una tradició de diverses centúries en terres 
valencianes. Durant el segle xii comencen a 
haver-hi proves documentals regulars sobre 
algunes d’eixes activitats artesanals. Des de 
la baixa edat mitjana es constata la fabricació 
de paper a Xàtiva, la de taulells i ceràmiques a 
Paterna i Manises, la de manyaneria a Valèn-
cia, d’espardenyes i estores d’Elx i Crevillent, 
o els primers indicis d’una indústria tèxtil a 
Morella, Alcoi i Bocairent. A València també va 
destacar l’adobat i la marroquineria. 

Com assenyala Piqueras (2012), a la fi del 
segle xvi les activitats principals eren la tèx-
til i la ceràmica. La tèxtil s’aprofitava de ma-
tèries primeres molt abundants llavors com 
la llana, la seda, el cànem i el lli. La llana pro-
cedia dels ramats d’ovelles del Maestrat i els 
Ports i de les serres d’Ontinyent, Bocairent i 
Alcoi. La seda s’obtenia dels cucs alimentats 
amb fulles de morera a les hortes pròximes 

al litoral, especialment les de València i la Ri-
bera del Xúquer. La fase del filat es feia a les 
mateixes cases dels llauradors, mentre que 
els teixits es confeccionaven principalment a 
València i a Requena. El cànem era abundant 
a les hortes de la Plana i del Baix Segura. I 
amb l’espart obtingut, a Elx, Crevillent i Ori-
ola es feien cordes, sabates, estores i espar-
denyes. La ceràmica obtenia de l’argila la 
matèria primera, amb la qual es feien teules, 
rajoles, cànters o plats. No obstant això, l’es-
pecialitat més valorada en els mercats eren 
els taulells, fabricats a Manises, Paterna, 
Torrent i Montcada. 

Les activitats artesanals eren un comple-
ment per a les rendes, ja que les persones 
o famílies encarregades d’eixes manufactu-
res depenien principalment del treball agrí-
cola. Només en algun enclavament com ara 
València, Xàtiva, Alcoi i Elx, l’artesanat tenia 
una entitat més important. En la resta es van 
desenvolupar activitats artesanals lligades a 
recursos locals, bé com a matèries primeres, 
bé com a fonts d’energia, i les produccions 
es dirigien a mercats de l’entorn territorial 
(Hermosilla, 1993). 

ELS ANTECEDENTS HISTÒRICS DEL PROCÉS 

D’INDUSTRIALITZACIÓ VALENCIANA

1
Miguel Antequera y Jorge Hermosilla 
Universitat de València
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1.2. EL SEGLE XVIII I LA PRIMERA MITAT 
DEL XIX: LA PRIMERA INDUSTRIALITZACIÓ 
VALENCIANA

Com assenyala Giralt (1968), el segle xviii 
constitueix una llarga etapa de creixement 
econòmic. La població recupera les xifres 
anteriors a l’expulsió dels moriscos i l’aug-
ment demogràfic de la centúria és superior 
a la mitjana espanyola. Un increment que es 
produeix perquè cessen les pestes i les epi-
dèmies medievals que delmaven la població. 
Els índexs de natalitat són molt elevats. L’aug-
ment de la població incideix sobre una econo-
mia amb possibilitats de desenvolupament, 
la qual cosa es reflecteix en una etapa llar-
ga de prosperitat. Una bonança que va estar 
condicionada, en bona mesura, per l’expansió 
de l’agricultura. En els segles xviii i xix l’agri-
cultura valenciana és molt variada, dinàmica 
i molt comercialitzada, gràcies a l’exportació 
de vins, aiguardents, fruita seca i arròs (Gar-
cía Bonafé, 1974).

Paral·lel a l’expansió agrícola es produeix un 
increment de les manufactures o indústries 
artesanes. Es tracta d’una indústria disper-
sa, molt dependent de les estructures feudals 
preexistents. Com indiquen Salom i Albertos 
(1995a), l’activitat industrial durant el segle 
xviii i la primera mitat del xix es localitzava 
a les àrees marginals de secà, és a dir, a les 
zones amb més poques possibilitats agríco-
les. Amb les manufactures se cercava man-
tindre el nivell de vida de la població i eren un 
complement de les rendes agrícoles en àre-
es d’agricultura marginal. Eixes activitats se 
centraven bàsicament entorn de Morella, Al-
coi-Bocairent (indústria tèxtil de la llana) i Ala-
cant (cordelleria de cànem). 

Apareixen uns quants nuclis industrials que 
sorgeixen com a focus de creixement, com 
són la sederia valenciana o la indústria llanera 
alcoiana, que disposen de nombrosos telers 
i operaris. Com assenyala Piqueras (2012), la 
fabricació de draps de llana és important en 

llocs de tradició llarga com ara Morella, Cinc-
torres, Ontinyent o Bocairent. On més es va 
incrementar va ser a Enguera, i sobretot, en 
Alcoi, que es va convertir en un dels centres 
fabrils espanyols principals. S’hi va produir 
una concentració important de batanes, tints 
i molins de paper. 

La sederia va tindre una gran importància al 
Cap i Casal. La matèria primera s’arreplegava 
de la mateixa horta, on s’obtenien unes 800.000 
lliures de seda a l’any. La fase del teixit no va 
passar mai del teler familiar, en estar sotmés 
al control ferri del gremi de teixidors de seda. 
Per contra, la fase de filat va començar a prac-
ticar-se en grans fàbriques com la del francés 
Lapayesse (Vinalesa, 1770) i la de Battifora i 
González (Patraix), mogudes inicialment amb 
aigua i, ja en el segle xix, amb la màquina de 
vapor. García Bonafé (1974) assenyala que en 
1795 hi havia a València més de 3.500 telers, 
que ocupaven directament i indirectament 
unes 25.000 persones. Les condicions socials 
van ser un fre per a la indústria sedera, que en 
1870 pràcticament havia desaparegut. 

Una altra de les especialitats del tèxtil és el 
cànem, el lli i l’espart, amb els quals es fabri-
caven sacs, cordes, lones, espardenyes, etc. 
Els centres principals de producció són a Cas-
telló, alguns pobles propers a València i als 
voltants del port d’Alacant. Les espardenyes 
es confeccionaven sobretot a Elda i Elx, i les 
estores a Crevillent. Són activitats que les fe-
ien els mateixos llauradors per a obtindre uns 
ingressos addicionals.

Junt amb la indústria tèxtil, la de fabricació 
d’aiguardents va ser la que va obtindre un 
creixement més important durant el segle 
xviii. Es concentraven principalment en tres 
espais: la vall del Palància, València i voltants 
i la conca mitjana del Vinalopó (Monforte, No-
velda i Aspe) (Piqueras, 2012). 

A la fi del segle xviii la fabricació de paper va 
tindre un gran auge, amb vora un centenar de 
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molins en 1795, en els cursos dels rius valen-
cians. La mitat dels molins es concentrava a 
la zona d’Alcoi, als marges dels rius Barxell i 
Molinar. 

L’estructura feudal va fer augmentar la debili-
tat de la indústria dispersa durant el segle xviii 
i va obstaculitzar les transformacions agràri-
es, tan necessàries per al procés industrialit-
zador. Els elements que dificultaren la indus-
trialització valenciana en el període van ser la 
feudalitat, l’estatisme protoindustrial i l’estan-
cament agrari (Aracil et al., 1978).  

1.3. LES BASES DE LA INDUSTRIALITZACIÓ 
VALENCIANA (1850-1930)

No hi ha una data concreta per a marcar el fi-
nal de l’època artesanal i el començament de 
la industrialització, perquè és diferent, segons 
la branca d’activitat. És a partir de mitjan se-
gle xix quan hi ha progressos importants en 
els mitjans de transport terrestre i marítim 
que contribueixen de manera notòria a l’ar-
rancada industrial. Es construeix una xarxa 
ferroviària ben articulada que connecta les 
comarques agrícoles i industrials amb els 
ports, cosa que facilita el comerç. Els vincles 
entre tots dos sectors, agricultura i indústria, 
s’estrenyen des de llavors, i es consolida el 
sector agroindustrial. 

Ybarra (1991) assenyala que «l’expansió del 
primer procés d’industrialització no trans-
cendeix més enllà dels estrets contorns dels 
nuclis preindustrials». Des de la segona mi-
tat del xix la producció artesanal dispersa se 
centralitza i apareixen nuclis urbans especi-
alitzats a elaborar productes artesanals, com 
ara el calçat, el tèxtil, la ceràmica o el joguet. 
La demanda generada per l’agricultura sobre 
alguns sectors fa que es produïsquen activi-
tats complementàries a les principals, com 
ara metal·lúrgiques, papereres o químiques, 
la qual cosa va ser fonamental per al desen-
volupament industrial. A partir de 1870 el 
procés industrialitzador té un impuls fort. És 

una economia bàsicament agrària, en la qual 
destaquen algunes zones industrials, com ara 
Alcoi i Ontinyent en el tèxtil, la Vall del Vinalopó 
en el calçat i l’Horta en el moble, amb escas-
sos efectes induïts i on encara perviuen focus 
d’indústria dispersa, plenament artesanal en 
algunes branques. Els sectors més rellevants, 
com el tèxtil i el calçat, pateixen una transfor-
mació profunda (Aracil et al., 1978). 

L’aparició de diversos cultius comercials 
(vinya per a vi i taronja) a partir de l’últim 
quart del segle xix, contribueix de manera 
fonamental al procés industrialitzador. Són 
cultius que produeixen un augment paral·lel 
de les exportacions agrícoles. Hi ha, per tant, 
una relació entre la difusió de l’agricultura 
comercial i la industrialització (Salom i Al-
bertos, 1995a). 

Com indica Piqueras (2012), amb l’expansió de 
l’agricultura comercial i l’augment de les ren-
des dels agricultors s’incrementa la demanda 
de béns i manufactures, com ara calçat, roba, 
construcció d’habitatges nous, mobles, etc. 
Processos que van facilitar el desenvolupa-
ment de manufactures tradicionals. La pros-
peritat agrícola genera la demanda de béns 
que cerquen incrementar la productivitat com 
són les eines i màquines de treball (aladres, 
trilladores), així com abonaments químics o 
bombes per a extraure aigua. En un primer 
moment, eixos béns s’exportaven, però des-
prés es va generar una indústria autòctona 
metal·lúrgica, mecànica i química. El sector 
agrícola també demanava material de trans-
port, per a poder extraure grans quantitats 
de vi, taronja, arròs o ceba, per la qual cosa 
es va fer necessària la construcció de carros, 
vaixells i vagons de ferrocarril. Derivada del 
transport de mercaderies també van adquirir 
importància les indústries d’envasos de fus-
ta per a la taronja, de sacs per a l’arròs i de 
tonells per al vi. Productes que podien con-
feccionar-los les fàbriques tradicionals, per 
la qual cosa van aprofitar la demanda per a 
modernitzar-se. 
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En el primer terç del segle xx es consolida 
la producció de taronja a la franja litoral del 
nord i centre del territori valencià. Una ex-
pansió del regadiu que n’és una mostra de 
la rendibilitat i defineix l’economia valenci-
ana del període. En eixos anys hi ha un crei-
xement lent però continuat dels nuclis ar-
tesanals sorgits a la fi del segle xix, encara 
que continuen mantenint els mateixos trets. 
Es tracta d’indústries de béns de consum 
o auxiliars de l’agricultura. Són empreses 
xicotetes, amb una relació capital-treball 
molt baixa, i es localitzen entorn dels cen-
tres artesanals preexistents al sud, o prop 
dels mercats consumidors de València i la 
Plana de Castelló (Aracil et al., 1978). 

Els anys de la Primera Guerra Mundial van 
ser beneficiosos per a la indústria valencia-

na, ja que algunes branques industrials com 
el tèxtil i el calçat exportaven per al mer-
cat exterior, proveïen de mantes i botes els 
exèrcits d’Alemanya, França i Gran Breta-
nya. Encara que la fi de la guerra va afectar 
les exportacions, la indústria valenciana va 
continuar tenint una bona conjuntura eco-
nòmica en la dècada dels vint (Soler, 1984). 
De 1930 a 1959 el procés industrialitzador 
valencià va fracassar en veure’s afectat per 
diversos fets històrics, per la qual cosa es 
van interrompre les bones perspectives 
del primer terç del segle xx (Picó López, 
1976). De manera successiva es va produir 
la recessió de l’economia mundial (a con-
seqüència de la crisi del 29), la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939), la Segona Guerra 
Mundial (1939-1945) i la postguerra i la po-
lítica autàrquica fins a 1959. 

2.1. L’EXPANSIÓ INDUSTRIAL AUTÒCTONA 
D’ARRELS TERRITORIALS

Les característiques de la indústria autòctona 
valenciana coincideixen, en gran manera, amb 
el que els geògrafs i economistes denominen 
industrialització espontània o endògena. Una in-
dustrialització que presenta una sèrie de trets 
comuns (Membrado, 2000) que es poden sinte-
titzar en cinc afirmacions: 

1- Es localitza en regions agrícoles no afecta-
des per l’èxode rural i que conserven nombro-
sos recursos humans i financers (procedents 
de l’agricultura i el comerç). Durant els anys 
seixanta, període en el qual la indústria valen-
ciana inicia un impuls sòlid, encara no s’havia 
produït massivament l’èxode rural i les taxes de 
natalitat eren elevades.

2- El bé industrial en què s’especialitzen ja es 
produïa de manera artesanal des de dècades o 

fins i tot segles arrere, per la qual cosa és adap-
tat a les noves necessitats de la demanda.

3- Són àrees que solen tindre una accessibilitat 
adequada, fet que afavoreix la difusió de les in-
novacions des dels centres urbans. 

4- La mà d’obra té experiència en la gestió de 
la producció en les diferents fases i una gran 
flexibilitat laboral. 

5- Les àrees on es genera la industrialització 
espontània o endògena ofereixen avantatges 
salarials respecte de les urbanes, ja que els 
treballadors rurals són menys reivindicatius i 
accepten sous més baixos que els de la ciutat 
(Houssel, 1985). 

El procés industrialitzador es va implantar als 
espais industrialitzats de manera espontània 
o endògena mitjançant una transformació se-
qüencial en diverses etapes. En una primera 
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fase, hi ha la millora del transport i de les co-
municacions i la modernització de l’agricultu-
ra. Apareix una mà d’obra emprenedora que 
inverteix els recursos escassos que té en la 
creació d’una empresa. Per a sobreviure, els 
beneficis inicials han de ser molt elevats, per 
la qual cosa la mà d’obra és molt barata, a cau-
sa de l’elevada desocupació en l’agricultura i a 
les poques exigències dels treballadors rurals. 
La tecnologia dels processos de producció 
és molt reduïda encara, la qual cosa, unit als 
avantatges salarials, permeten un preu baix, la 
qual cosa suposa una expansió ràpida en els 
mercats (Bernabé, 1975). En una segona fase 
l’empresa creix en producció i en facturació, 
i la mà d’obra cada vegada és més escassa. 
Les autoritats comencen a preocupar-se per 
les qüestions ambientals i les empreses ne-
cessiten inversions destacades per a elevar el 
nivell tècnic i organitzatiu. Com indica Houssel 
(1985), les més dèbils desapareixen, altres es 
concentren en el si de grans empreses, i n’hi 
ha que continuen mantenint l’estructura origi-
nal d’empresa xicoteta. 

Per a Méndez (1988), les característiques de les 
empreses sorgides mitjançant industrialitza-
ció espontània són el caràcter familiar, la poca 
grandària, el nivell de capitalització baix i l’es-
pecialització en productes d’escàs valor afegit. 
Poden competir avantatjosament en el mercat 
gràcies als costos salarials directes i indirectes 
baixos. Bernabé (1985) indicava que en eixos 
llocs «el procés d’industrialització sorgeix, per 
tant, en combinar, d’una banda, una densitat de 
població elevada que no troba plena ocupació 
en l’agricultura i, de l’altra, un món d’empreses 
familiars i de treballadors autònoms, en el qual 
s’ha creat un patrimoni d’experiència de gestió, 
d’iniciativa, de sentit de la responsabilitat». 

Durant la dècada dels seixanta del segle pas-
sat el sector manufacturer va prendre el re-
lleu a l’agricultura com a motor de l’economia 
valenciana. La industrialització valenciana es 
caracteritza per disposar d’una densa xarxa fa-
bril preexistent, de base autòctona o endògena, 

que possibilita l’aparició i el desenvolupament 
d’un teixit industrial arrelat al territori. Està 
format per una diversitat d’establiments indus-
trials tradicionals, generalment de dimensions 
xicotetes, destinats a la fabricació de béns de 
consum (tèxtil, calçat, joguet, alimentació, pro-
ductes ceràmics, fusta) (Membrado, 2000). In-
dústries endògenes hereues d’una llarga tra-
dició artesana i lligades als recursos naturals 
propis de la zona. 

L’impuls industrial dels anys seixanta és un 
procés que adopta un model de creixement 
extensiu basat, més en la multiplicació de les 
xicotetes i mitjanes empreses, que en la trans-
formació qualitativa. És una industrialització 
completament autòctona, al marge de plans o 
iniciatives oficials. Les empreses s’assenten en 
els mateixos sectors i àrees que ja caracterit-
zaven l’economia industrial de la regió. Com in-
diquen Salom i Albertos (1995a), es tracta d’un 
procés de contrastos, amb conseqüències posi-
tives, com el manteniment d’una estructura in-
dustrial diversificada i amb diversos pols, però 
també genera múltiples debilitats en moments 
de crisi, com la feblesa financera i organitzati-
va, la dependència tecnològica i comercial i els 
costos baixos de la mà d’obra com a principal 
estratègia competitiva. 

Durant els anys seixanta el mercat intern espa-
nyol es va configurar com el gran consumidor 
dels productes industrials valencians, mentre 
que en la dècada següent l’exportació va adqui-
rir més importància. Les empreses valencianes 
resultaven competitives en l’escena internaci-
onal gràcies a l’existència d’una mà d’obra ba-
rata, amb una certa qualificació, a un esperit 
empresarial emprenedor i a una tradició expor-
tadora. Els avantatges competitius de la indús-
tria valenciana sorgida en els anys seixanta es 
concreten amb «el saber fer» tradicional i els 
salaris baixos dels treballadors. També es va 
veure afavorida per una política d’aranzels pro-
teccionistes i uns tipus de canvi que afavorien 
les exportacions (Ybarra, 1991). 

2.2. L’ARRIBADA DE CAPITAL FORÀ I ELS 
NOUS ENCLAVAMENTS INDUSTRIALS

La indústria valenciana té sectors desenvolu-
pats a partir d’un origen artesanal, que reque-
reixen una tecnologia poc sofisticada i una mà 
d’obra abundant, la qual cosa es tradueix en un 
model d’empresa xicoteta o mitjana. Al costat 
de la indústria de base endògena va sorgir, a 
mitjan setanta, una estructura de base forana, 
menys estesa des del punt de vista territorial i 
que es caracteritza per tindre unes dimensions 
empresarials més grans i ser més intensiva en 
capital. Es forma així un nou model d’industri-
alització, que conviurà amb el ja existent, en el 
qual s’instal·len grans complexos industrials 
de capital de fora, tant espanyol com estranger 
(Salom i Albertos, 1995a). 

Uns quants exemples són la IV Planta Siderúrgi-
ca Integral de Sagunt (1972), la Ford d’Almussa-
fes (1974) o la IBM a la Pobla de Vallbona (1976). 
L’arribada d’eixes filials d’empreses multinaci-
onals no va suposar, en una primera etapa, cap 
connexió amb l’estructura industrial autòctona, 
encara que posteriorment van atraure noves 
empreses i inversions. Les expectatives sobre 
la IV Planta Siderúrgica de Sagunt eren molt 
elevades, però eixe tipus d’indústria va decaure 
en el continent precisament en eixa dècada. La 
factoria de Ford sí que va tindre èxit i s’han creat 
posteriorment una sèrie d’empreses auxiliars a 
l’entorn territorial, i fins i tot un parc industrial 
al costat de la factoria. L’empresa IBM, després 
de diversos anys de funcionament, es va vendre 
a la fi del segle xx. 

Com assenyala Piqueras (2012) en els anys 
huitanta i noranta les inversions estrangeres 
es van produir esporàdicament. En el sec-
tor ferroviari l’antiga Macosa la va adquirir 
Gec-Alsthom i després Vossloh. La refineria de 
Petromed a Castelló de la Plana va passar a 
les mans de British Petroleum i en el vidre la 
Società del Vetro de Sagunt la va adquirir el 
grup britànic Pilkington. La inversió estrange-
ra també es va introduir en el sector alimenta-

ri: Cárnicas Anselmo Fernández la va comprar 
Oscar Mayer; Helados Avidesa a Alzira, Nest-
lé, i Chocolates Valor a la Vila Joiosa, el grup 
Souchard, per exemple. 

En les darreres dècades del segle xx va prevaldre 
la tendència que algunes de les empreses autòc-
tones hagueren de formar grans empreses per 
a poder competir en el mercat internacional. Un 
procés que no es produeix en totes les branques 
d’activitat ni en totes les comarques industrials. 
Les majors empreses es formen en subsectors 
com el del taulell (amb empreses com Porcela-
nosa o Pamesa) o el químic ceràmic de la Plana 
de Castelló, que són escassament intensius en 
mà d’obra, però molt avançats tecnològicament. 
No obstant això, en els sectors com el tèxtil i el 
calçat, molt intensius en mà d’obra, encara que 
hi havia unes quantes grans empreses (la majo-
ria ja tancades), la major part continuaven sent 
xicotetes a causa de la presència d’economia 
submergida (Piqueras, 2012). 

2.3. ESTRUCTURA I CARACTERÍSTIQUES DE 
LA INDÚSTRIA VALENCIANA A LA FI DEL 
SEGLE XX

L’estructura industrial valenciana es caracterit-
za per l’existència de districtes industrials, ja 
que es tracta de formacions econòmiques tra-
dicionals d’origen endogen. La crisi de mitjan 
setanta en reforça els trets i les dinàmiques. El 
concepte de districte industrial el va encunyar 
l’economista britànic Alfred Marshall a la fi del 
segle xix. Després de dècades d’oblit el va re-
cuperar l’economista italià Giacomo Becattini 
en els anys seixanta, qui el va definir com «una 
entitat socioterritorial que es caracteritza per la 
presència activa tant d’una comunitat de perso-
nes com d’un conjunt d’empreses en una zona 
natural i històricament determinada. En el dis-
tricte, al contrari que en altres ambients, com 
les ciutats industrials, la comunitat i les empre-
ses tendeixen a fondre’s» (Becattini, 1992).
Climent (1997) assenyala com a condicions que 
s’han de complir per a l’existència d’un districte 
industrial els termes següents: 
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1- Un nombre reduït d’empreses controla la 
producció local. Si hi ha una gran empresa i a 
l’entorn una constel·lació de pimes que hi tre-
ballen directament o indirectament no som da-
vant d’un districte industrial. 

2- Las empreses pertanyen, en la major part, al 
mateix sector industrial, ja que els districtes indus-
trials s’especialitzen en produccions concretes.

3- Les empreses estan fortament especialit-
zades en fases concretes de la producció, com 
a estratègia per a aconseguir la màxima com-
petitivitat.

En el districte industrial es produeix una fu-
sió entre els individus d’una comunitat amb la 
xarxa d’empreses, com a conseqüència d’una 
trajectòria històrica determinada. Hi ha un es-
perit emprenedor i d’iniciativa per a la crea-
ció i direcció d’empreses, a més d’una actitud 
favorable cap a la innovació. L’èxit de la xarxa 
empresarial, que es tradueix en el bon funcio-
nament del teixit industrial, no es pot dissociar 
dels atributs de la comunitat, com són: a) un 
conjunt de coneixements i habilitats tècniques 
especialitzades, un saber fer propi, que s’ha de-
senvolupat i difós en el temps, que permet una 
alta qualificació de la mà d’obra; b) un sistema 
de valors i de pensament compartit pel conjunt 
dels individus, la qual cosa crea un marcat sen-
tit de pertinença i una cohesió social forta (Cli-
ment, 1997; Membrado, 2000). 

La flexibilitat del teixit empresarial, basat en 
pimes, i la possibilitat de desenvolupar un en-
torn local genera que els districtes industrials 
siguen una alternativa al sistema de produc-
ció fordista que imperava a Europa en els anys 
seixanta, caracteritzat per la rigidesa, l’estan-
dardització i la concentració en aglomeracions 
urbanes. Com assenyala Ybarra (1991), les vari-
ables que identifiquen els districtes industrials 
són l’especialització productiva, la identificació 
dels recursos productius d’un espai amb una 
activitat concreta i l’organització de la produc-
ció a través de les pimes. 

Un districte industrial, per tant, es caracteritza 
per l’existència d’una xarxa d’empreses xicote-
tes i mitjanes fortament especialitzades en tas-
ques productives concretes, pertanyents a una 
mateixa branca o sector industrial. Els districtes 
industrials són la concreció espacial més repre-
sentativa del model d’especialització flexible. 

En els districtes industrials valencians hi ha 
dos tipus d’estratègies productives diferents 
(Ponce, 2003): 

a) Els que se centren en l’elaboració de comple-
xos productes acabats a partir de diverses 
matèries primeres i productes intermedis (in-
dústries del calçat, tèxtil, joguet i moble): en 
la confecció intervenen nombroses indústries 
auxiliars i complementàries, que fabriquen 
els productes intermedis i els complements 
externs al producte. La complexitat dels pro-
cessos permet segmentar la producció en 
fases molt determinades, desenvolupades en 
tallers especialitzats. Se cerquen a l’àrea els 
avantatges comparatius més favorables per a 
eixa tasca específica, la qual cosa afavoreix la 
dispersió de l’activitat pel territori.

b) Els que fabriquen béns intermedis a partir de 
matèries primeres homogènies: la indústria 
taulellera desenvolupa una estratègia d’inte-
gració vertical, d’automatització de la produc-
ció i concentració de les activitats. L’objectiu és 
aconseguir una competitivitat més gran en els 
mercats internacionals, sobre la base d’un ma-
jor aprofitament de les economies d’escala.

  
Com assenyalen Salom i Albertos (1995a), el 
procés d’industrialització valenciana es va ini-
ciar en la segona mitat del segle xix i no va ex-
perimentar variacions qualitatives significati-
ves fins que, a la fi dels setanta i principis dels 
huitanta del segle passat, la crisi econòmica va 
obligar a la reestructuració de nombroses em-
preses, i fins i tot sectors productius. La crisi 
va suposar un estancament de la capacitat pro-
ductiva i va posar de manifest la fragilitat de les 
bases sobre les quals s’assentava la indústria 

endògena. No obstant això, també, un esperó 
per al canvi.

Les empreses valencianes dels sectors madurs 
i de demanda dèbil, com el calçat, el joguet, el 
moble i part del tèxtil, es van trobar en una situ-
ació de pèrdua de competitivitat en els mercats. 
Es va produir un descens en la productivitat i 
de la producció. Els costos fixos es mantenien, 
la qual cosa va suposar un descens dels be-
neficis. En eixa conjuntura hi hagué un procés 
de reestructuració profund, mitjançant la des-
centralització i difusió de la producció, i amb la 
submersió total o parcial de l’activitat de l’em-
presa, en un intent de reduir els costos laborals. 
Això va obeir també a les exigències canviants 
del mercat, amb cicles cada vegada més curts 
i supeditats a la moda, amb grans variacions 
d’una temporada a una altra. 

El sector de la ceràmica i part del tèxtil van optar 
per una estratègia diferent, amb accions com la 
capitalització de les empreses, l’increment de 
la inversió per a la millora en la productivitat i 
la competitivitat, la reestructuració de l’aparell 
productiu, la consolidació dels mercats exte-
riors, l’ampliació de les xarxes de comercialit-
zació i l’establiment de línies de producció més 
avantguardistes (Martínez i Pedreño, 1990). 
En la segona mitat dels anys huitanta els sub-
sectors que es van modernitzar no van deixar 
de créixer, mentre que els que es van decidir 
per accentuar la seua economia submergida 
van perdre quota de mercat i van tindre proble-
mes de desajustaments tecnològics. 

A partir de les diferents estratègies empresari-
als per a superar la crisi s’observa que la dinà-
mica industrial valenciana es dirigeix cap a una 
estructura dual, que a més té un reflex espacial 
clar. Salom i Albertos (1995a i 1995b) indiquen 
que la dualitat es manifesta, en gran part, tant 
sectorialment i per grandària d’empresa, com 
territorialment, ja que les seues fronteres solen 
travessar transversalment les dites classifica-
cions. Es produeix una dualitat a la regió entre 
empreses/sectors/comarques innovadores i 

empreses/sectors/comarques tradicionals. Fuá 
(1983) defineix la dualització o el dualisme com 
l’existència en un territori de grans desigualtats 
de productivitat, i no solament entre diferents 
branques d’industrials, sinó també entre les 
diferents empreses dins d’una mateixa branca 
industrial. El factor fonamental de diferenciació 
és el capital territorial. 

A la fi del segle xx hi havia una estructura indus-
trial valenciana dual. D’una banda, trobem els 
sectors i empreses que adopten una estratègia 
ofensiva innovadora, que inverteixen i renoven 
les estructures tècniques, comercials i de ges-
tió. Cerquen la diversificació del producte, així 
com l’obertura de mercats nous. Solen ser em-
preses més grans, que són proclius a la coope-
ració interempresarial. D’altra banda, es troben 
els sectors i empreses que implementen estra-
tègies defensives, basades en la modernització 
d’equips i la reducció de costos. Sol produir-se 
en els sectors tradicionals de demanda dèbil, 
que tenen una tradició manufacturera, on les 
xicotetes empreses encara tenen un pes gros. 
Les estructures empresarials solen ser bastant 
precàries. A vegades es produeix la submersió 
de tota o part de la producció. Per a abaratir els 
costos de mà d’obra a vegades les empreses op-
ten per la relocalització de la producció en països 
d’industrialització recent. Com indiquen Pedreño 
i Ródenas (1993), el comportament dual del sis-
tema productiu valencià té la seua projecció en 
un mercat de treball que cada vegada està més 
segmentat. En definitiva, una estratègia ofensiva 
enfront d’una posició defensiva. 

Com ja s’ha apuntat, la dualitat industrial valen-
ciana també té un reflex espacial ben marcat. 
Hi ha un litoral nord dinàmic localitzat entre la 
Plana de Castelló i la Ribera del Xúquer, que 
abasta l’àrea metropolitana de València, en el 
qual es concentren els sectors de demanda 
mitjana i forta, com són els de ceràmica, maqui-
nària i equip, indústria de l’automòbil, indústria 
alimentària i indústria química. La Plana i l’Al-
calatén s’especialitzen en la indústria ceràmica, 
que ha assolit un nivell tecnològic capdavanter 
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a escala internacional. El Camp de Morvedre 
deu el dinamisme a l’èxit amb què es culmina el 
procés industrialitzador després del tancament 
de la siderúrgia integral de Sagunt, basat en la 
dimensió logística que té. L’espai de l’àrea me-
tropolitana de València s’estén a la Ribera Baixa 
amb la factoria Ford d’Almussafes. 

Per contra, l’interior del sud de la província de 
València i la província d’Alacant acullen els sec-
tors tradicionals manufacturers que pateixen 
les dinàmiques més regressives i els processos 
de desindustrialització. Tenen seriosos proble-
mes de reestructuració. Territori que abasta 
des de Xàtiva i Ontinyent (la Costera i la Vall 
d’Albaida) i la vall del Vinalopó, inclosos Alcoi i 
la Foia de Castalla. Hi predomina l’especialitza-
ció en la indústria tèxtil, calçat i joguet. 

Amb tot, el model d’industrialització valencià es 
caracteritza per diverses circumstàncies, que 
Ybarra (1991) estructura en: 

- Són activitats tradicionals establides prèvia-
ment en diversos enclavaments.

- La industrialització està basada en un sistema 
productiu de plantes de dimensió xicoteta.

- La demanda externa sol tindre un paper fona-
mental, ja que els sectors tenen una vocació 
exportadora ben clara.

- Són activitats intensives en treball que no ne-
cessiten una qualificació elevada, que a més ha 
sigut obtinguda en el mateix ambient social.

- Les activitats es localitzen territorialment en 
un nombre concret de localitats; cada una està 
especialitzada en un subsector productiu. 

Les característiques de la indústria valenciana 
de finals del segle xx són les següents (Salom i 
Albertos, 1995a; Piqueras, 2012): 

a) Grau d’especialització sectorial elevat, que 
afecta la majoria d’àrees i municipis industri-

als de la regió. Se superposen dos processos 
d’industrialització, un d’endogen i un altre in-
duït per la presència de l’àrea metropolitana 
de València. 

b) En les darreres dos dècades del segle xx es 
passa de l’especialització en béns de consum 
directe (confeccionats pels sectors amb més 
tradició), als béns intermedis i d’equip. 

c) Predomini de les empreses xicotetes i mitja-
nes d’origen autòcton. Les empreses de ca-
pital estranger són poques en nombre, però 
tenen unes dimensions grans. 

d) Vocació exportadora, ja que tant les empre-
ses autòctones com les grans multinacionals 
de l’automòbil i del sector químic estan ori-
entades cap al mercat exterior.

e) A escala territorial es mantenen concentraci-
ons espacials molt definides. Cada unitat local 
o comarcal s’especialitza en algun subsector 
molt específic: la ceràmica es concentra a 
Onda, l’Alcora i Vila-real; els mobles de fusta, 
a Sedaví, Catarroja i al sud de la ciutat de Va-
lència; la indústria tèxtil, a Ontinyent, Albaida i 
Alcoi; el calçat a Villena, Elda-Petrer i Elx; les 
estores, a Crevillent. Una especialització es-
pacial que només es difumina a l’àrea metro-
politana de València, que es consolida com la 
aglomeració industrial regional principal. 

f) Els sectors de més complexitat tecnològi-
ca (indústria química, material de transport, 
maquinària i equip mecànic) solen estar lo-
calitzats a l’entorn de les àrees urbanes i me-
tropolitanes principals. 

Per a Salom (1997), la política industrial va-
lenciana de finals del segle xx és un bon expo-
nent d’intervenció regional coherent, però va 
ser insuficient per a frenar el dualisme crei-
xent de l’economia valenciana. L’objectiu prin-
cipal d’eixa política industrial és l’augment de 
la tecnificació i qualificació de les pimes, per a 
facilitar-ne l’adaptació a les noves condicions 

de la competència internacional. Un dels punts 
dèbils de la indústria valenciana en el període 
és la feblesa en les xarxes d’informació i col·la-
boració interempresarial. Els diferents sectors 
tendeixen a treballar en solitari i no en coope-
ració amb altres empreses. 

En definitiva, els antecedents històrics, la xico-
teta empresa, la internacionalització, les for-
mes de producció intensives en mà d’obra i la 
concentració territorial són trets definitoris de 
la indústria valenciana de finals del segle xx. 

2.4. MAPIFICACIÓ DE LA INDÚSTRIA 
VALENCIANA. LES REGIONS INDUSTRIALS 
PRINCIPALS

2.4.1. L’àrea metropolitana de València

La comarca de l’Horta de València s’ha carac-
teritzat per la gran diversificació del teixit in-
dustrial. Les iniciatives s’agrupen entorn de la 
ciutat i són molt variades: indústria del moble, 
cuiro, metal·lúrgia, tèxtil, etc. Processos que no 
sorgeixen de la improvisació. La tradició artesa-
na de l’Horta es remunta a uns quants segles, 
amb diversos sectors que en l’actualitat conti-
nuen encara sent importants com ara la cerà-
mica, el moble, el transport, o el tèxtil, encara 
que en algun cas estan propers a desaparéixer. 
El tèxtil i la fusta van ser durant segles els que 
donaven faena als habitants de la capital. 

La ciutat de València va participar en l’origen de 
les primeres activitats artesanals i fabrils, a ex-
cepció potser del taulell. No va ser fins a mitjan 
segle xx quan la industrialització va començar 
a estendre’s a la resta dels municipis de l’àrea 
metropolitana, al llarg de les principals carrete-
res i eixos de comunicació (N-340, N-332, N-3, 
A-7, AP-7, A-3, CV-35…). Com assenyalen Her-
mosilla (1993) i Piqueras (2012), en els anys se-
tanta i huitanta nombroses fàbriques situades a 
la ciutat o als voltants es traslladen als polígons 
industrials habilitats per a tal efecte als pobles 
de la perifèria. Cerquen espais amb una comu-
nicació més bona i més amplis, que alberguen 

no solament fàbriques, sinó també magatzems 
logístics i grans superfícies comercials i d’oci. 
Això allibera una gran quantitat de sòl a la ciu-
tat, que es pot emprar per a la construcció de 
complexos culturals i d’oci o habitatges, a més 
d’evitar molèsties als residents. 

L’àrea metropolitana de València forma una 
aglomeració urbana de més d’1,5 milions d’ha-
bitants que té la tercera concentració industrial 
més gran d’Espanya. Es comptabilitzen més de 
mig centenar de polígons industrials, al marge 
de les fàbriques disseminades a l’interior dels 
nuclis urbans. Es produeix una gran competèn-
cia d’usos del sòl entre les activitats turístiques 
i els espais d’ús terciari. 

Rosa Jordà (1986) indica que en els anys hui-
tanta del segle xx, l’estructura industrial de 
l’àrea metropolitana de València evoluciona cap 
a una diversificació més gran en sectors que 
requereixen un major índex de mecanització 
(automòbils, estructures i recobriments metàl-
lics, ciment) i no obstant això perden vitalitat els 
sectors tradicionals com els mobles de fusta, 
xapes i taulers, ceràmica, accessoris del moble 
o cuiros. El teixit industrial principal el formen 
pimes, encara que també hi ha grans empreses 
amb un nombre considerable de treballadors. 

El creixement enorme de l’àrea metropolitana 
de València configura economies d’aglomeració 
i economies d’escala, per la qual cosa l’entorn 
de la ciutat i els pobles de la perifèria són l’es-
pai més ben valorat per a l’assentament d’ac-
tivitats industrials noves, diverses procedents 
de l’externalització dels segments de logística 
i serveis a les indústries, investigació i màr-
queting, procedents de les branques industri-
als tradicionals. Ponce (2003) assenyala que 
«la diversificació del teixit industrial assentat 
en l’àrea metropolitana de València potencia els 
efectes de complementarietat entre empreses 
de diverses branques, fabricants i subministra-
dores de béns intermedis diversos, que cons-
titueixen matèries primeres d’altres productes 
o components, així com intercanvi d’experièn-
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cies i informació entre empresaris clients i em-
presaris fabricadors de béns d’equip. L’aglome-
ració urbana i la proximitat del mercat potencia 
el desenvolupament de les indústries de béns 
de consum». 

La diversificació industrial a l’àrea 
metropolitana de València

Històricament, la seda va ser l’activitat fabril 
més important de València i la seua horta fins 
a mitjan segle xix. En el segle xviii unes deu mil 
famílies en vivien, entre teixidors i filadors, per la 
qual cosa aproximadament donava ocupació a la 
mitat de la ciutat. En 1724 hi havia 2.500 telers, 
en 1750 n’hi havia 3.400 i en 1787, 5.000. En el 
moment de més auge, al començament del se-
gle xix, van arribar a haver-hi dotze mil telers. 
La crisi de la sederia valenciana comença a pro-
duir-se a mitjan segle xix per diverses causes. 
Una de les més destacades va ser la malaltia de 
la pebrina, paràsit del cuc de la seda, que va co-
mençar en 1854 i arriba la virulència més gran 
entorn de 1865. Altres motius van ser la desca-
pitalització de les empreses, el proteccionisme 
gremial excessiu, el descens de la demanda in-
terna en seda bruta, l’absència de millores en la 
manufactura en relació amb la seda estrangera, 
l’endarreriment tecnològic que produeix la falta 
d’innovació i la pèrdua gradual dels mercats per 
la competència estrangera. Això va provocar el 
col·lapse, tant de la sericultura com de la sederia 
valenciana, entre 1850 i 1870 (Giralt, 1968; Picó 
López, 1976). 

Piqueras (2012) assenyala com hi hagué in-
tents de modernitzar l’activitat, però no els 
suficients. Cal destacar la fàbrica del francés 
Lapayesse instal·lada a Vinalesa en 1768, que 
feia servir més d’un centenar de màquines mo-
gudes per la força motriu de l’aigua procedent 
de la séquia de Montcada. En 1828, s’hi va in-
corporar una altra de grans dimensions al bar-
ri de Patraix de València. El primer propietari, 
Juan Baptista Battifora, la va vendre a Santia-
go Luis Dupuy en 1836, qui la va modernitzar. 
Eixes grans fàbriques van ser l’excepció, ja que 

predominaven les empreses familiars xicote-
tes. En 1867 només hi havia cinc-cents telers. 
La sederia valenciana va desaparéixer abans 
del pas de l’etapa artesanal a la industrial. 

La ceràmica valenciana es concentra des de 
la baixa edat mitjana en localitats properes 
a la capital com ara Manises, Paterna, Aldaia 
o Quart de Poblet. Les produccions que feien 
tenien fama a Europa. En els segles xvi i xvii, 
Manises es va fer amb l’hegemonia en el sec-
tor, orientat sobretot a la fabricació de taulells. 
A la fi del segle xviii a Manises hi havia 34 fà-
briques i més de 120 en 1900. En les primeres 
dècades del segle xx hi hagué a la localitat una 
concentració de forns familiars, per la qual 
cosa en van augmentar les plantilles de tre-
balladors. En 1960 hi havia registrades més de 
220 fàbriques i més de 3.000 empleats. També 
tenen importància en el sector ceràmic Alfara 
del Patriarca, amb diverses cantereries dedi-
cades a la fabricació de rajoles i materials de 
construcció, i Meliana, amb només dos fàbri-
ques, però de dimensions considerables. La 
primera és la de Nolla, creada en 1861, amb 
més de 600 empleats, que durant anys va ser 
l’empresa valenciana més grossa. Molt més 
moderna era la Sociedad Española Gardy, de-
dicada a producció de pisa i aïllants per a ma-
terials elèctrics. 

A l’Horta hi ha una tradició artesanal dels mo-
bles de fusta que es remunta fins al segle xv, 
quan la fusta dels boscos de l’interior munta-
nyenc era transportada pels rius Túria, Cabriel i 
Xúquer, en plataformes flotants fetes de troncs. 
En la segona mitat del xix l’activitat fustera va 
tindre un gran creixement per a nous tipus de 
demanda, com les derivades de les exporta-
cions agràries de fusta barata de caixes per a 
fruita, tonells de vi, travesses per al ferrocar-
ril i pals de telègrafs. Això va permetre que des 
de finals del segle xix es desenvoluparen uns 
quants establiments artesanals, tot destacant 
els dedicats a la fabricació de mobles a l’Horta 
Sud. Durant la segona mitat del segle xx les fus-
tes ja no venien de l’interior valencià, sinó que 

s’importaven des d’Escandinàvia, Rússia i el Ca-
nadà i des de les selves del Golf de Guinea (Ca-
merun, Costa d’Ivori i Guinea Equatorial), Brasil 
i Indonèsia. 

Com indica Piqueras (2012), la indústria valen-
ciana del moble comença realment a mitjan se-
gle xix, i coneix una gran expansió en el primer 
terç del segle xx. En 1930, la ciutat de València 
disposava de 234 ebenisteries, 78 fàbriques de 
moble tradicional i 18 de moble corbat. En els 
anys seixanta i setanta torna a tindre un gran 
impuls per la demanda interna i les exportaci-
ons als Estats Units, França i Alemanya. Es va 
produir una multiplicació d’empreses per un 
procés imitatiu. A mitjan dècada dels setanta 
va entrar en una etapa llarga d’estancament i 
en les darreres dècades del segle xx ha tingut 
alts i baixos. 

En els anys seixanta l’eix principal on es localit-
zen eixes indústries és al camí reial de Madrid, 
al carrer de Sant Vicent de València (barris de la 
Creu Coberta i de Sant Marcel·lí) i posteriorment 
a la carretera N-332, que discorre pels munici-
pis de Benetússer, Sedaví, Alfafar, Massanassa, 
Catarroja, Albal, Beniparrell i Silla. Per tant, es 
pot afirmar que hi havia un districte industrial 
de segona transformació de la fusta a l’Horta 
Sud (Ponce, 2003). La indústria del moble de 
l’Horta es basava en les xicotetes i mitjanes 
empreses de tipus familiar. 

2.4.2. La Plana de Castelló i la indústria 
ceràmica i del taulell

L’existència de mines d’argila als voltants de la 
Plana va influir en l’establiment i la consolida-
ció de cantereries que, a partir del segle xviii, 
es van industrialitzar i, a partir del segle xix es 
van especialitzar en el taulell. En 1727, el comte 
d’Aranda va crear a l’Alcora la primera factoria 
per a fabricar pisa de luxe. Des del municipi de 
l’Alcalatén es va estendre pels pobles veïns, es-
pecialment Onda, on en la segona mitat del xix 
van començar a substituir-la per la dels taule-
lls, amb una eixida comercial més bona. 

En les dècades dels cinquanta i seixanta aparei-
xen a Onda i l’Alcora moltes empreses fundades 
amb els estalvis familiars, basades en l’autofi-
nançament, en un període en el qual la maqui-
nària ceràmica encara era molt rudimentària. 
Com indica Membrado (2000), a mitjan segle xx 
es va produir a Vila-real una gran acumulació 
de capital en mans de terratinents i comerci-
ants, com a conseqüència de la comercialitza-
ció de cítrics per a l’exportació. Després de la 
gelada de 1956 van decidir invertir part d’eixe 
capital agrari en el taulell, i s’estableixen així 
les bases per a la industrialització del municipi. 
Una iniciativa que va fer que Vila-real passa-
ra de no tindre tradició industrial taulellera en 
1956 a ser el tercer municipi espanyol en capa-
citat de producció al final del segle xx. 

La reactivació de la construcció en els anys sei-
xanta i setanta va suposar una gran expansió 
d’eixa indústria. Es van produir fusions d’em-
preses, per la qual cosa augmentaven la gran-
dària per a poder escometre les inversions i les 
noves tecnologies que el mercat internacional 
imposava. Empreses com Todagrés, Pamesa i 
Porcelanosa es van constituir llavors.

A final del segle xx el taulell de la Plana encara 
depenia, en bona mesura, de l’argila valenciana, 
ja no la de la Plana (menys d’un terç de les ar-
giles utilitzades), sinó de La Serranía del Túria, 
des d’on s’extreia la mitat de les argiles proces-
sades a les fàbriques de la Plana. La ceràmica 
de la Plana es basa principalment en la fabri-
cació de taulells, com ara rajoles, paviments i 
revestiments ceràmics, que representa el pro-
ducte final. El procés de fabricació requereix a 
més la participació d’altres activitats, com les 
indústries proveïdores de matèries primeres 
(argiles i esmalts ceràmics), les de maquinària 
industrial, les indústries auxiliars i els fabri-
cants del producte acabat. 

Com indica Piqueras (2012), la mitat de la pro-
ducció mundial del taulell es concentra en tan 
sols quatre països: Itàlia, Espanya, Brasil i la 
Xina. A Itàlia i Espanya, líders al seu torn en les 
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exportacions mundials, la producció registra 
una localització molt concentrada en dos regi-
ons: l’Emília-Romanya (83% d’Itàlia) i la Comu-
nitat Valenciana (93% d’Espanya). En el cas va-
lencià encara se circumscriu més, a només una 
comarca, ja que la Plana representa el 85% de 
la producció espanyola. 

L’activitat industrial de la ceràmica de la Plana 
reuneix els elements que defineixen un distric-
te industrial, tant en els aspectes quantitatius, 
relacionats amb la concentració geogràfica de 
l’activitat, com els de caràcter qualitatiu, que 
fan esment al conjunt de relacions que hi ha 
entre els integrants (Budí, 2008). Abasta l’espai 
situat entorn de Castelló de la Plana, en un radi 
d’uns trenta quilòmetres. Està integrat per vint-
i-cinc municipis que conformen una àrea urba-
na d’uns 250.000 habitants. 

Membrado (2000) assenyala que el districte de 
la Plana es caracteritza per l’especialització 
taulellera, la complementarietat entre empre-
ses fabricadores i auxiliars i la cooperació tan-
gible i intangible entre els empresaris del tau-
lell. Trets que fan que la indústria ceràmica siga 
una de les més competitives del mercat mundi-
al. És el districte valencià amb més projecció in-
ternacional, gràcies al desenvolupament d’ex-
ternalitats locals, com l’especialització de la 
mà d’obra, la difusió ràpida de les innovacions, 
la col·laboració interempresarial i el suport de 
les institucions autonòmiques i locals. Un dels 
punts dèbils que té el districte ceràmic de la 
Plana és la fabricació de maquinària, que s’ha 
d’importar majoritàriament des d’Itàlia. 

2.4.3. La indústria tèxtil: els models d’Alcoi i 
d’Ontinyent 

Les fàbriques tèxtils de teixits i filats es con-
centren sobretot a les comarques de l’Alcoià, el 
Comtat i la Vall d’Albaida. El fet de ser una zona 
de muntanya relativament humida i propícia per 
al bestiar oví va afavorir el desenvolupament 
d’una artesania tèxtil a partir de la llana de les 
ovelles. Els municipis principals en eixa acti-

vitat estan encapçalats per les ciutats d’Alcoi i 
Ontinyent. Una activitat manufacturera que es 
va beneficiar també a l’origen de la topografia 
abrupta, la qual cosa va permetre la instal·lació 
de molins i batanes aprofitant els desnivells en 
els cursos d’aigua. Alhora va possibilitar l’arti-
culació de les activitats en dos eixos, al nord i 
al sud de l’eix muntanyenc Mariola-Benicadell 
(Ponce, 2003). És una activitat que està ben do-
cumentada a Alcoi des de la baixa edat mitjana.
Piqueras (2012) assenyala que la industrialitza-
ció d’Alcoi és molt cridanera, perquè no deixa de 
ser insòlit que una localitat situada en un medi 
amb pocs recursos propis i aïllada de l’exterior 
per una barrera de muntanyes fora capaç de 
ser pionera en el procés industrialitzador espa-
nyol. Els fabricants alcoians van decidir cons-
truir diversos ponts per a trencar l’aïllament de 
la ciutat i van facilitar la construcció d’un ferro-
carril de via estreta a la fi del segle xix que la 
connectava amb el port de Gandia. 

En la segona mitat del segle xix es construei-
xen les primeres fàbriques en les quals es van 
concentrar en un mateix edifici les diferents 
fases de producció. Es van establir en el fons 
dels barrancs del Barxell i del Molinar, cercant 
la força motriu hidràulica, encara que posterior-
ment es va utilitzar el carbó i finalment l’ener-
gia elèctrica. Houssel (1985) assenyala que la 
mecanització de la filatura de la llana suposa 
un creixement ràpid de la població, que rep sis 
mil nous habitants entre 1860 i 1877. En 1882 
hi ha una fase de recessió provocada per la pèr-
dua temporal del mercat andalús, a causa dels 
preus de transport que encareixen el preu de 
cost. La indústria es va mantindre per la utilit-
zació de draps com a matèria primera i l’espe-
cialització en cortines i cobertors. Entre 1885 i 
1900 la producció de llana s’incrementa en un 
215%, com a resultat de la mecanització més 
gran (Aracil et al., 1978). 

A la fi del xix i començaments del xx se subs-
titueix l’energia hidràulica tradicional per mo-
tors elèctrics, per la qual cosa l’increment de 
la productivitat i de la producció suposa una 

reducció del nombre d’establiments. A mitjan 
segle xx la indústria tèxtil alcoiana es trobava 
en una fase d’estancament, per diverses cau-
ses (Ponce, 2003): 

a) L’endarreriment tecnològic a conseqüència 
de l’aïllament internacional, la falta d’inversi-
ons i un producte de qualitat baixa.

b) Una demanda centrada en un mercat de tre-
ball amb un poder adquisitiu baix.

c) El desinterés de la burgesia local davant de 
les escasses expectatives del mercat, i el mo-
nopoli del mercat després de la Guerra Civil. 

d) La possibilitat de disposar de bona cosa de 
mà d’obra barata i de descentralitzar una 
part important de la producció, derivada cap 
als drapers i les dones. 

Des de 1950 comença la modernització del 
sector, que es va produir per l’increment de la 
demanda, tant en quantitat com en gamma de 
productes. Hi hagué una reconversió industrial 
que va suposar la reorientació de la produc-
ció cap al tèxtil de la llar (cobertors, cortines, 
estovalles i torcaboques…). A partir de 1960 
la indústria tèxtil es disgrega en nombrosos 
tallers fortament especialitzats (filats, teixits, 
acabats…), fet que possibilita el trasllat d’acti-
vitats a localitats fora d’Alcoi, com ara Muro i 
Cocentaina. En eixe període, la llana la substi-
tueixen el cotó i altres matèries primeres tèx-
tils com les fibres sintètiques. A la fi del segle 
xx, la competència dels productes tèxtils i de 
confecció asiàtics ha perjudicat la indústria 
autòctona, fet que ha provocat el tancament 
de més de la mitat de les fàbriques. El model 
alcoià segueix basat en les xicotetes i mitjanes 
empreses de tipus familiar.  

A Ontinyent ocorre una situació similar a la 
d’Alcoi. L’existència de recursos hidràulics, 
com el Pou Clar, unit a la producció d’una ma-
tèria primera lligada a la ramaderia com la 
llana, estan en la base de l’artesania drapera 

que es remunta a època musulmana, tant a 
Ontinyent com a Bocairent. A mitjan segle xix, 
les fàbriques d’Ontinyent disposaven d’una es-
pecialització amb productes com les mantes, 
els gèneres de punt, les cortines o la tela per a 
matalafs (Piqueras, 2012).  

A mitjan segle xx, la indústria tèxtil d’Ontinyent 
va tindre una expansió ràpida, acompanyada 
d’un increment de la població fort. Es va es-
pecialitzar en mantes, subsector en el qual ha 
aconseguit una forta concentració a escala es-
tatal, ja que acull més del 90% de les empreses 
espanyoles. Les causes de la concentració són 
l’exportació i la diversificació per a evitar els 
riscos de l’estacionalitat, amb productes com 
ara llençols, cobertors, cortines i estores.

2.4.4. La Foia de Castalla i el sector del 
joguet  

La indústria del joguet de la Foia de Castalla és 
un bon exemple d’industrialització espontània o 
endògena. El districte industrial del joguet està 
format pels municipis d’Ibi, Onil i Castalla, junt 
amb Biar i Tibi. Registra un dels índexs d’es-
pecialització espacial més alts, no només va-
lencià sinó també a escala estatal. La tradició 
de l’activitat del joguet a la Foia de Castalla es 
remunta a la fi del segle xix. L’origen està rela-
cionat amb l’existència d’activitats de llanderia i 
amb la venda ambulant de gel, i posteriorment 
de gelats, per part dels traginers. Durant l’hivern 
la neu s’emmagatzemava i els gelaters treba-
llaven amb llandes per a fer caixes metàl·liques 
on envasar els productes i vendre’ls a l’estiu. A 
partir d’ací uns quants pioners van començar a 
fabricar altres elements de llanda, quincalla i jo-
guets, que es venien de poble en poble junt amb 
els gelats (Ponce, 2003; Ybarra i Santa María, 
2008). També es va iniciar la producció de nines, 
en la qual s’aprofitava la indústria ceràmica per 
a caps i mans i els retalls del tèxtil per als vestits. 

Durant el primer terç del segle xx es genera una 
producció artesanal, encara que ja comencen a 
formar-se empreses en un procés basat en no-
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ves tècniques de producció, on la llanda, el cartó 
i la porcellana els van substituir altres materials 
nous. En 1939 la indústria del joguet només re-
presentava 450 llocs de treball. En 1940 es crea 
una escola de formació professional i en 1944 
un taller-escola sindical, la qual cosa va facilitar 
l’aprenentatge i la creació de noves empreses 
per part d’obrers emancipats (Houssel, 1985). 
Des de finals dels anys cinquanta l’expansió de 
la indústria va suposar un augment de la pobla-
ció, per l’arribada massiva de mà d’obra forana. 
En 1957 es van fusionar a Onil vint-i-quatre em-
preses de nines, que donaren origen a Famosa 
(Fábricas Agrupadas de Muñecas Onil SA), que 
prompte va ser una empresa molt dinàmica, 
amb sis-cents empleats i una gran capacitat or-
ganitzativa i d’autonomia en la creació de nous 
models (Piqueras, 2012). En 1960 es va produir 
una gran expansió en el sector, afavorida pel 
creixement econòmic espanyol i per l’augment 
de la demanda. 

L’evolució favorable del sector es veu afecta-
da per l’impacte de la crisi dels anys setanta i 
perquè en els huitanta es va autoritzar la im-
portació de joguets de països com ara el Brasil 
i fa més poc la Xina. Això va provocar una falta 
de competitivitat del mercat jogueter espanyol, 
la qual cosa va desembocar en el tancament de 
moltes empreses i la fusió d’unes quantes. Com 
assenyalen Ybarra i Santa María (2008), la com-
petència en el sector s’ha endurit enormement 
per l’aparició de productes manufacturats en 
països amb costos laborals molt baixos. A més 
d’enfrontar-se a l’entrada massiva d’importaci-
ons del sud-est asiàtic les empreses del joguet 
han d’afrontar el descens de la taxa de natali-
tat, al canvi de comportament dels consumidors, 
que segueixen pautes de consum molt influïdes 
per la moda i la publicitat, i la demanda creixent 
de videojocs i jocs electrònics, en detriment del 
joguet clàssic. Són factors clau en la pèrdua de 
mercat estatal i estranger. 

Encara que l’activitat del joguet haja perdut 
pes a la Foia de Castalla, les característiques 
d’adaptabilitat que presenta la zona han per-

més que es produïsca una reconversió i diver-
sificació espectacular de la producció, cap a 
altres segments productius com les manufac-
tures de metall, el plàstic i els articles de paper 
i les arts gràfiques. Per a Ponce (2003), és un fe-
nomen que es produeix gràcies a la qualificació 
de la mà d’obra, a l’experiència empresarial i a 
la versatilitat de les fàbriques de components 
de joguets, que s’han pogut orientar cap a la fa-
bricació de béns intermedis de branques fabrils 
molt diverses. Això permet la supervivència de 
les empreses del sector. 

En el districte industrial hi ha certes empreses 
auxiliars especialitzades, que són subcontrac-
tades per a diverses fases, la qual cosa permet 
un increment de la flexibilitat productiva. Això 
genera un conjunt d’avantatges associats a les 
economies d’aglomeració i especialització, ja 
que en una àrea molt reduïda hi ha empreses 
que poden fer qualsevol tasca (models, muntat-
ges, motles, injectats...). L’especialització dels 
processos productius afavoreix la capacitat 
d’innovació del sector del joguet i la creació de 
condicions per a la diversificació de processos, 
productes i tecnologies. Les empreses auxili-
ars, i fins i tot les del joguet, tenen la capacitat 
de subministrar productes a empreses perta-
nyents a altres sectors industrials. S’adapten 
a la demanda que els nous clients sol·liciten 
(Ybarra i Santa María, 2008). 

Els avantatges competitius de la Foia de Cas-
talla provenen de la capacitat d’adaptació, l’es-
tructura de pimes, el coneixement especialitzat 
i el saber fer productiu, que li proporcionen una 
polivalència industrial. 

2.4.5. El Vinalopó i la indústria sabatera

La vall del Vinalopó, des de Villena fins a Elx, és 
la primera regió sabatera espanyola, amb més 
del 40% de la producció i la mitat de l’ocupació. 
Hi destaquen dos centres com són Elx i la conur-
bació d’Elda-Petrer. No obstant això, hi ha en l’eix 
dit poblacions que tenen indústria sabatera com 
ara Villena, Sax, Monòver i Aspe, entre altres. 

La indústria sabatera del Vinalopó va tindre 
l’origen en l’abundància d’espart en els peus de 
mont i muntanyes locals, en primer lloc, i en el 
cultiu del cànem a les terres del Baix Segura, a 
partir del segle xviii. Per això es va generar una 
artesania de l’espardenya, aprofitant les matè-
ries primeres locals (espart i cànem). Els habi-
tants compaginaven l’activitat agrària i artesana, 
amb la cerca de compradors per als seus pro-
ductes. Com indica Bernabé (1975), en el darrer 
quart del segle xix es van produir una sèrie de 
canvis tècnics que establiran les bases per al 
desenvolupament d’eixes manufactures com ara 
introducció de la màquina de cosir i la de tallar 
la sola, en el cas de la sabata i la introducció del 
teler mecànic. També es va produir la substitució 
del cànem local pel jute importat per a les trenes 
de la sola, la qual cosa va abaratir notablement 
els costos de producció i va permetre un aug-
ment de les vendes. Tanmateix, això va suposar 
l’inici de la dependència exterior en matèries 
primeres per al calçat. Elx es va especialitzar en 
espardenyes, per la qual cosa els telers es van 
adaptar, mentre que Elda-Petrer es va centrar 
més en les sabates de cuiro.  

En la dècada dels vint del segle passat es cre-
en una desena de fàbriques en les quals tre-
ballen 2.500 obrers, mentre que el muntatge 
de les soles i l’assemblatge es fa sempre en 
tallers o a domicili i ocupa 6.500 obrers. Entre 
1920 i 1936 es va substituir el jute pel cautxú, 
la qual cosa va beneficiar a Elx, perquè en con-
centra el 80% de la producció (Houssel, 1985). 
En el primer terç del segle passat l’expansió 
de la indústria sabatera va ser extraordinària, 
s’arriba en 1935 a una producció de catorze 
milions de parells de sabates, dels quals sis es 
van fabricar a Elda. 
El complex sabater modern de l’eix del Vinalo-
pó el van crear empresaris de tallers xicotets 
que van acumular algun capital en la postguer-
ra, i que, per mitjà de l’autofinançament, a for-
ça d’adquirir la maquinària en fases succes-
sives i pagar-la a terminis, van aconseguir el 
creixement dels establiments fabrils (Bernabé, 
1975). La versatilitat de la producció manual i 

la capacitat professional per a adaptar-se als 
models nous, va fer que eixe tipus de produc-
ció fora la que finalment s’imposara, ja que la 
duen a terme empreses xicotetes que utilitzen 
la subcontractació amb el treball a domicili. 

A la fi del segle xx hi ha certa especialització 
segons tipus de calçat. Elda-Petrer destaca pels 
de cuiro de qualitat mitjana-alta i alta, sobretot 
femenins, i Elx per sabatilles esportives abans 
de la crisi del sector, perquè posteriorment ha 
evolucionat cap al calçat d’aventura i les botes 
de cuiro. La crisi de vendes afecta també el mer-
cat interior, per la qual cosa unes quantes fàbri-
ques han hagut de tancar, sinó és que opten per 
la submersió de les activitats. Cerquen estruc-
tures més flexibles, canviants i dinàmiques per 
a adaptar-se a la conjuntura econòmica. 

El nou model industrial del calçat combina 
l’ocultació de part de la producció i els esforços 
en especialització, innovació, diferenciació de 
producte i desenvolupament de xarxes comer-
cialitzadores pròpies. Les empreses del calçat 
cerquen la flexibilitat de les estructures, i valo-
ren la qualitat i diferenciació del calçat, mitjan-
çant una precarització profunda en l’ocupació. 
L’economia submergida es fa en tallers o a do-
micili, que s’encarreguen de les fases d’enfran-
quir (cosir les peces de les quals es compon la 
sabata per a unir-les després amb la plantilla 
i la sola) i tallar. Es genera un procés de pro-
ducció descentralitzat que gira entorn de relaci-
ons de subcontractació i informalització, la qual 
cosa permet disminuir els costos i diversificar 
el tipus de producte fabricat. Les empreses 
matrius s’encarreguen de l’assemblatge de les 
diferents parts, i en molts casos només mante-
nen dos fases de la cadena productiva, el dis-
seny i la comercialització (Ybarra et al., 2004). 
Els factors que possibiliten el canvi al nou mo-
del segons Ponce (2003) són: 

a) Grau alt de concentració territorial en l’eix del 
Vinalopó, que afavoreix la difusió d’innovaci-
ons i una cultura típica vinculada al sector. 
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b) Tradició exportadora, per a la cerca de mer-
cats nous.

c) Mà d’obra qualificada, que pot atraure capi-
tal de fora.

d) Revaloració de l’eix econòmic del Vinalopó.

e) Existència d’una cultura empresarial a la vall 
del Vinalopó, amb subsectors cada vegada 
més diferenciats. 

2.4.6. Els enclavaments industrials: la Ford 
d’Almussafes i els Alts Forns de Sagunt

Encara que l’assentament de la factoria Ford se 
situa al municipi d’Almussafes, que pertany a la 
Ribera Baixa, funcionalment s’inclou en l’àrea 
metropolitana de València, per la proximitat i 
les vinculacions productives. La implantació de 
la Ford va suposar un gran revulsiu per al teixit 
industrial valencià, no només per ella mateixa, 
sinó també pel factor d’atracció que genera, en 
traslladar-se a municipis propers, o fins i tot als 
voltants, una gran quantitat d’empreses espe-
cialitzades en la dita indústria. Això suposa que 
diverses empreses autòctones s’orienten cap 
al sector de l’automòbil, en camps com la ta-
pisseria, els cinturons, la injecció de plàstic o la 
galvanització de caragols. Nombrosos inversors 
estrangers s’han instal·lat a l’àrea metropolitana 
de València i es dediquen a la fabricació de ma-
terials i components per a l’automòbil. 

L’empresa Ford España és la més gran que hi ha 
a València. Ocupa 270 hectàrees de terreny i hi 
ha més de set mil treballadors. A més de motors 
produeix una mitjana anual de 400.000 automò-
bils, dels quals més del 80% estan destinats a 
l’exportació. El nombre d’empreses, localitzades 
entre Sagunt i l’Olleria, productores de qualsevol 
tipus de peces auxiliars de l’automòbil arriba a 
unes 250, amb aproximadament dotze mil treba-
lladors. Hi hem d’afegir 21.500 ocupacions més 

induïdes, per la qual cosa el nombre de treballa-
dors en la indústria de l’automòbil arriba a més 
de quaranta mil. La producció de cotxes i motors 
de Ford i de les indústries auxiliars representa 
vora el 7% del PIB valencià i el 18% del valor de 
les exportacions. 

La indústria siderúrgica del Port de Sagunt va 
començar a gestar-se en 1917 quan un grup 
d’empresaris bascos va constituir la Siderúr-
gica del Mediterráneo. En 1922 es va inaugurar 
el primer alt forn, ja que fins llavors l’única ac-
tivitat era l’extracció de mineral de ferro de la 
mina d’Ojos Negros. En 1968, el Port de Sagunt 
va ser triat per a construir la IV Planta Siderúr-
gica Integral d’Espanya. En 1971 es va crear 
l’empresa Altos Hornos del Mediterráneo per 
a construir-la i explotar-la. La crisi del petroli 
de 1973 i la competència del mercat mundial 
va fer que el complex deixara de ser rendible 
molt ràpidament. 

Va ser dotada d’una planta de laminació en fred 
en 1975, que seria l’única que sobreviuria a la 
reconversió duta a terme anys més tard. Final-
ment, els alts forns es van demolir. Posterior-
ment s’hi ha afegit una planta de galvanització 
que encara roman en funcionament. Cal desta-
car l’arribada en 1990 de la Società del Vetro, 
que en 1997 es va traspassar a l’empresa an-
glesa Pilkington, que ha arribat a ocupar fins a 
600 treballadors en les cadenes de producció 
de llunes i parabrises per a automòbils. 

A la rodalia de Buñol i de Sant Vicent del Ras-
peig se situen importants indústries de ciment, 
ja que són municipis rics en arena (sílice). Cal 
assenyalar que som davant d’un cas d’industri-
alització espontània o endògena perquè les em-
preses explotadores d’eixes pedreres tenen un 
origen valencià (Hermosilla, 1993), encara que 
posteriorment les va adquirir l’empresa mexi-
cana CEMEX. La de Sant Vicent del Raspeig va 
parar l’activitat en el 2009.
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RELACIÓ AMB L’ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
I L’OCUPACIÓ

El sector industrial és un generador potent de ri-
quesa i ocupació a la Comunitat Valenciana. La in-
dústria és un recurs territorial fonamental perquè 
funcione una economia avançada i de progrés. 
No pot haver-hi serveis avançats si no hi ha prè-
viament un desenvolupament industrial que cree 
ocupació, que invertisca en R+D+I, que augmente 
la riquesa i l’ocupació. El sector secundari és la 
garantia més bona per al creixement econòmic 
d’un país, ja que per cada euro en valor afegit brut 
(VAB) en el sector industrial es generen 1,4 euros 
en VAB en altres sectors de l’economia; i per cada 
ocupació generada en el sector industrial es cre-
en una mitjana de dos en altres sectors de l’eco-
nomia. Els països més industrialitzats tenen un 
volum d’exportacions més gran i més poca deso-
cupació. Alemanya, on la indústria participa amb 
un 26% en el VAB, és paradigma d’una economia 
sanejada i avançada tecnològicament, amb atur 
residual i amb un superàvit espectacular de les 
exportacions en la seua balança comercial (Mem-
brado-Tena, 2015a).

El pes de la indústria en el VAB espanyol i va-
lencià és inferior a l’alemany: se situava al vol-
tant del 20% en el 2017 al territori valencià, 
després d’haver arribat a estar per davall del 
17% durant els pitjors moments de la crisi. No 
ha deixat de perdre valor relatiu durant les dar-
reres dècades, a favor de serveis d’escàs valor 
afegit (com el turisme o els serveis personals) 
i de l’economia especulativa (sector immobi-
liari). Els serveis concentraven a principis de 
la dècada actual la major part de la riquesa 
i l’ocupació (més del 71%) de l’economia va-
lenciana. La indústria, afortunadament, ha re-
cuperat pes en el VAB des del 2014 fins ara, 
gràcies a la remuntada del sector manufactu-
rer valencià. És encara lluny, no obstant això, 
del pes que tenia cap a 1995, quan suposava 
un 25% de la riquesa total del VAB autonòmic 
(22% a escala estatal). A mesura que va des-
cendir el pes industrial en l’economia valenci-
ana, la renda per habitant també va caure, i en 
l’actualitat València es troba per davall de la 
mitjana espanyola. La renda per càpita només 
supera la de les comunitats d’Extremadura, 
Andalusia, Castella-la Manxa, Múrcia, Galícia i 
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valenciana, cal esmentar la capacitat de rein-
ventar-se i adaptar-se als notables canvis tec-
nològics i de consum recents. Per a fer-ho han 
disposat d’una notable xarxa d’instituts tecnolò-
gics (alimentació, ceràmica, calçat, tèxtil, plàstic, 
metall, etc.) que ha donat suport a les empreses. 
La necessitat d’innovar ha sigut sempre un fac-
tor de supervivència important per a les empre-
ses. En sentit ampli, la innovació s’entén com 
la transformació de processos que possibiliten 
una organització per a dur a terme les seues 
tasques de manera més eficient i efectiva. Des 
d’eixa perspectiva, innovació és sinònim d’adap-
tació. A mesura que la globalització econòmica 
s’ha desenvolupat, la innovació s’ha convertit en 
la millor aliada de les empreses, ja que gràcies 
a la innovació s’obté un valor afegit més gran 
en la producció (Puig i Debón, 2012). La relació 
entre innovació i supervivència empresarial s’ha 
vist reforçada amb la crisi financera iniciada 
en el 2008, que va posar en relleu una vegada 
més que ja no són les empreses les que han de 
competir amb altres empreses d’altres parts del 
món, sinó que el conjunt d’un territori econòmic 
(clúster o districte industrial) és el que ha de 
competir a escala global (Gómez i Vaquer, 2015). 
En el nou context crític global on la innovació ha 
jugat un paper crucial en l’economia actual (Bel-
zunegui-Eraso et al., 2017).

Estructura empresarial

El territori valencià, en general, es caracteritza 
tradicionalment per l’existència d’un desequili-
bri fort entre un litoral urbanitzat densament i 
un interior en vies de despoblament. Durant les 
darreres dècades la terciarització progressiva 
de l’economia, acompanyada d’un desenvolu-
pament fort associat al turisme de sol i plat-
ja ha aguditzat el contrast fort entre l’interior 
despoblat i el litoral superurbanitzat. Només 
les activitats industrials han servit de contra-
pés per a evitar un despoblament encara més 
gran, no tant de les comarques interiors, com 
de les prelitorals. El progrés econòmic de les 
comarques prelitorals valencianes (la Plana oc-
cidental i l’Alcalatén, la Costera, la Vall d’Albaida 

, l’Alcoià-Comtat, la Foia de Castalla , el Vinalo-
pó) està lligat –en major o menor mesura– amb 
una industrialització endògena notable, és a 
dir, derivada d’iniciatives empresarials locals i 
especialitzada en la producció de béns de con-
sum (ceràmica, tèxtil, confecció, joguet, calçat) 
amb una tradició artesana forta basada en els 
recursos locals. A eixos espais industrials cal-
dria afegir el de l’Horta Sud, especialitzat en 
el moble, i el de la Ribera del Xúquer, amb una 
indústria agroalimentària potent. Espais indus-
trials d’origen endogen, definits com a districtes 
industrials, que formen un eix que comença a 
l’Alcalatén i que arriba fins al Baix Vinalopó, i 
que es veu interromput per la molt més diversi-
ficada indústria de l’àrea metropolitana de Va-
lència (de Sagunt i Llíria a Xest i Almussafes), 
que respon a una dinàmica ben diferent a la 
dels districtes industrials valencians (excepte 
el moble de l’Horta Sud).

Dualisme empresarial

Una de les característiques més cridaneres de 
la indústria valenciana és el dualisme indus-
trial. D’una banda, trobem uns quants clústers 
industrials, formats majorment per nombroses 
empreses autòctones, de grandària mitjana 
o xicoteta. Un tipus de clúster o aglomeració 
d’empreses que presenta les característiques 
dels anomenats districtes industrials, descrits 
per Becattini (1990), com a entitats socioterri-
torials caracteritzades per la presència tant de 
persones com d’empreses en una àrea delimi-
tada des del punt de vista natural i històric. El 
mateix autor matisa que un districte industri-
al és el resultat d’una transformació d’una co-
munitat local que s’especialitza en determinat 
tipus de producció. Una especialització que té 
lloc en una àrea delimitada on resideix la comu-
nitat local i engloba una indústria principal i els 
béns que produeix, així com les empreses sub-
sidiàries. Una comunitat local que comparteix 
un sistema de valors i de pràctiques comunes 
que es difonen a través del districte mitjançant 
unes normes socials i estructures institucio-
nals (mercats, empreses, centres d’ensenya-

Canàries, i es troba al mateix nivell que Astú-
ries i Cantàbria.

Crisi i recuperació de l’ocupació industrial

El descens enorme del pes industrial en l’eco-
nomia valenciana entre 1995 i el 2013 (del 25% 
a menys del 17% del VAB) va ser en part conse-
qüència del boom immobiliari, que va ser una 
etapa expansiva –o més aïna especulativa– de 
l’economia valenciana i espanyola que va tindre 
lloc entre 1995 i el 2007, durant la qual el sector 
de la construcció passa de suposar el 7,3% del 
valor afegit brut valencià (1995) al 12,5% (2007) 
(Membrado-Tena, 2013). Cal dir que, si fulgurant 
va ser el creixement de l’economia valenciana 
durant la bambolla immobiliària, més ho va ser 
la caiguda: en només una dècada la construcció 
havia passat de ser el motor de l’economia va-
lenciana a convertir-se en una font de destruc-
ció d’ocupació, arribà en el 2017 a valors (6,3% 
del VAB) inferiors als de 1995.

Figura 1. Evolució de les persones ocupades 
per sectors econòmics a la Comunitat Valen-
ciana entre el 2008 i el 2018. Font: EPA (2018)

En la figura 1 s’observa el descens notable de 
treballadors actius des del 2008 com a conse-
qüència de la crisi, especialment en el sector 
de la construcció, però també en la indústria. 

Entre els anys 2008 i 2013 es van perdre vora 
130.000 llocs de treball industrials a la Comu-
nitat Valenciana. No obstant això, des de llavors 
i en només quatre anys, el sector industrial ha 
recuperat més de la mitat dels llocs perduts 
(+77.000) (EPA, 2018). La indústria valenciana 
no només mostra símptomes de recuperació 
clars, sinó que es posa al davant de tot l’estat 
en recuperació de l’ocupació. Cal dir que, des-
prés de l’auge enorme del 2017, les xifres s’han 
reduït lleugerament, i en el segon trimestre 
del 2018 la xifra d’ocupats industrials era de 
351.100. És ara Catalunya la que experimenta 
un gran auge industrial, en haver aconseguit 
a l’agost els valors propis del 2008, amb més 
de 630.000 persones ocupades en la indústria. 
Després de Catalunya i València, el màxim nom-
bre d’ocupats fabrils és a Andalusia, Madrid i el 
País Basc. És ben sabut que la reducció de les 
xifres de l’atur està molt subjecta a l’estaciona-
litat. Cal recordar que nou de cada deu contrac-
tacions són de caràcter temporal. Dins d’eixe 
escenari poc falaguer, el sector secundari és 
el que trenca la tendència en presentar el per-
centatge d’ocupació estable més alt de tots els 
sectors econòmics. En concret, el nivell de con-
tractació indefinida en les activitats industrials 
està situat en l’11% del total. És a dir, se situa 
dos punts per damunt de la mitjana global de 
tots els sectors (8,9%). Després hi ha la cons-
trucció (10,2%), els serveis (9,2%) i l’agricultura 
(3%), segons dades del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE). 

Resiliència i innovació

La indústria valenciana havia aconseguit en el 
2017 el 20% de l’activitat econòmica autonòmica 
(mesurada a partir del valor afegit brut) i havia 
crescut en 1,4 punts des del 2007, enfront dels 
0,3 punts de l’agricultura (2,4% del VAB), els 3 
dels serveis públics (17,8% del total) i els 2 dels 
serveis de mercat (53,5% del total). D’altra ban-
da, la construcció havia baixat del 12,9% del VAB 
en el 2007 al 6,3% en el 2017 (Cuenca, 2017). 

Per a explicar eixa resiliència de la indústria 
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17,2, de material de transport; un 11,1, química i 
farmacèutica; un 10,8, productes minerals; un 9, 
calçat; un 7,9, metal·lúrgia; un 5,6, cautxú i plàs-
tic; un 4,6, altres indústries manufactureres; un 
3, material elèctric, i un 3, maquinària. La suma 
dels tres sectors principals no arriba al 50% de 
la facturació industrial valenciana (49,8%), en-
front del 61% de Catalunya i el País Basc.

Pel que fa a la localització de l’activitat industrial, 
hi ha cinc grans espais industrials que agrupen 
el 49,5% de les empreses: àrea metropolitana de 
València, Castelló de la Plana, Alcoi, Alacant i Elx. 
Destaca la regió de l’àrea metropolitana de Va-
lència, en l’entorn de la qual (quinze quilòmetres 
a la redona) s’agrupa el 29,7% de les empreses 
valencianes. Així i tot, en comparació amb Cata-
lunya, el teixit industrial valencià és més dispers, 
ja que a la comunitat veïna un 51% de les em-
preses industrials se situen en un radi a quinze 
quilòmetres de Barcelona. D’altra banda, destaca 
la menor grandària de les empreses a València 
(91,4% de microempreses), enfront de la mitjana 
espanyola (91%), la catalana (89,8%) i la basca 
(89,1%) (REDIT, 2017).

Pla Estratègic de la Indústria Valenciana

Fa poc s’ha elaborat el Pla Estratègic de la In-
dústria Valenciana, en col·laboració entre la Ge-
neralitat Valenciana i la Universitat Politècnica 
de València (Hervás-Oliver, 2017). L’objectiu del 
pla és desenvolupar una política industrial auto-
nòmica valenciana que permeta el desenvolupa-
ment i creixement de la indústria manufacturera 
i la convertisca en l’autèntic motor de la resta de 
l’economia valenciana. El pla té com a objectiu 
potenciar la innovació i la diversificació en els 
sectors manufacturers valencians principals.

La idea global és millorar la competitivitat dels 
diferents sectors industrials, dissenyant una 
política manufacturera enfocada a llarg termini, 
que siga facilitadora de la reindustrialització i 
que estiga alineada amb les polítiques industri-
als d’Espanya i Europa (Horitzó 2020). Per això 
està dissenyada de baix cap amunt per a per-

metre que empreses, empresaris, treballadors 
i associacions proposen les actuacions i inicia-
tives que permeten una millora de la competiti-
vitat de les empreses i una millora dels llocs de 
treball. Va ser la Conselleria d’Economia qui va 
prendre la decisió en el 2015 de dur a terme el 
pla, després de les mancances que va mostrar 
l’anterior Estratègia de Política Industrial (EPI) 
per la falta d’implementació pràctica i avalua-
ció, entre altres factors.

Les metes estratègiques del pla són aconseguir 
un pes en la indústria valenciana en el total de 
l’economia d’un 20% del PIB (actualment està 
en poc més del 18%), i intentar que augmente 
la mitjana d’ocupats industrials, que ara és del 
19% (Serrano, 2018).

El pla, que s’emmarca en l’EPI-2020 (Estratègia 
de Política Industrial 2020), pretén dissenyar un 
pla d’acció o conjunt d’iniciatives específiques 
ajustades a cada sector industrial valencià. El pla 
integrarà, de manera àmplia, una política indus-
trial ajustada a les necessitats reals de cadascun 
dels sectors industrials. El pla cerca, per tant, de-
terminar un pla d’accions específiques (objecti-
vables, avaluables i concretes) per a cada sector 
industrial, amb la finalitat de poder dur a terme 
una política industrial operativa i aplicable. 

Amb el propòsit dit, el pla s’organitza en grans 
sectors (Química, Tèxtil, Plàstic, Joguet, Marbre, 
Automòbil, Alimentació, Ceràmica, Calçat, Me-
tall-mecànic, Béns d’Equip, Moble-Fusta, Arts 
Gràfiques i Envàs i Embalatge, entre altres). El 
pla du a terme un diagnòstic de baix cap amunt 
(on l’empresariat proposa iniciatives), i cerca el 
diàleg, les sinergies i el consens dels empresaris 
amb l’administració: són les associacions sec-
torials en cada territori les que defineixen les 
necessitats, les contextualitzen i les prioritzen. 
L’empresa i la seua competitivitat constitueixen 
el punt neuràlgic del pla. Les associacions, junt 
amb els instituts tecnològics i altres actors clau, 
articulen el procés de diàleg entre administració 
i indústria real mitjançant unes taules de treball 
on s’arrepleguen totes les característiques espe-

ment professionals, sindicats, patronals) (Sfor-
zi i Boix, 2015). Entre els districtes industrials 
valencians principals hi ha el calçat (Vinalopó), 
el taulell (la Plana) o el tèxtil i confecció (la Vall 
d’Albaida , l’Alcoià-Comtat). La indústria agroa-
limentària és més dispersa, però té uns quants 
focus comarcals que funcionen com a clústers 
(la Ribera, la Safor, Requena-Utiel), igual que 
passa amb la indústria del moble (Horta Sud, 
Baix Maestrat, Foia de Castalla).

Els districtes industrials són una de les carac-
terístiques de l’economia valenciana que ha 
permés que siga competitiva a pesar dels im-
portants handicaps que presenta. La indústria 
valenciana ha arribat fins al moment actual ar-
rossegant debilitats importants, ja que la majoria 
de les empreses presenten una productivitat bai-
xa, poc contingut en innovació, especialització en 
activitats de baix valor afegit o una dimensió em-
presarial reduïda. Per a poder competir interna-
cionalment, les empreses valencianes han hagut 
de desenvolupar fortaleses crítiques amb la fi-
nalitat de superar els desavantatges esmentats. 
Entre eixes fortaleses destaca l’estructuració al 
llarg del territori valencià de moltes activitats 
tradicionals (taulell, tèxtil, calçat, moble o joguet) 
en forma de districtes industrials o aglomeraci-
ons especialitzades en un determinat tipus de 
fabricació (Soler, 2000). Districtes que han ajudat 
a superar les limitacions pròpies de la falta d’in-
novació o de la reduïda dimensió empresarial, i 
han generat un model productiu singular i en-
dogen on la localització –el territori– ha sigut un 
avantatge competitiu, gràcies a la cooperació o la 
imitació entre empreses. A més, és una caracte-
rística que no és fàcilment imitable per la com-
petència, i pareix un element crític per a la com-
petitivitat d’un nou model productiu inserit en un 
context que canvia molt ràpidament, que és glo-
bal i que té en el coneixement la font d’avantatge 
competitiu principal (Seguí i Ginés, 2017).

D’altra banda, dins del dualisme industrial valen-
cià, es troba la indústria exògena, concentrada 
principalment a l’àrea metropolitana de Valèn-
cia (Salom i Fajardo, 2018) (encara que també a 

l’àrea de Castelló de la Plana i a la d’Alacant-Elx), 
fruit principalment –encara que no únicament– 
d’inversions estrangeres, d’empreses multi-
nacionals que cerquen una sèrie d’avantatges 
competitius en la instal·lació a les grans àrees 
urbanes, com són la cultura empresarial, la xar-
xa industrial preexistent, el personal qualificat 
(format en universitats i centres d’investigació 
locals) i l’accessibilitat adequada (àmplia xarxa 
d’autopistes i autovies, aeroport d’Alacant i Va-
lència, ports de València i Castelló de la Plana).

El fenomen dels clústers –especialment el dels 
districtes industrials endògens– ha sigut molt 
estudiat a la Comunitat Valenciana per l’origi-
nalitat i pel paper extraordinari en la correcció 
dels desequilibris territorials. No obstant això, 
a escala global, la comarca valenciana amb 
més pes industrial és l’àrea metropolitana de 
València (AMV), entenent-la com l’àrea funci-
onal de València (l’Horta de València, el Camp 
de Morvedre, el Camp de Túria, Buñol-Chiva, La 
Serranía i part de la Ribera del Xúquer). L’AMV 
tenia 92.000 treballadors industrials en el 2016, 
enfront dels 38.000 del clúster ceràmic de la 
Plana i l’Alcalatén, els 21.000 del districte del 
calçat del Vinalopó, i els 26.000 de la comarca 
tèxtil i metall-mecànica de la Vall d’Albaida, l’Al-
coià-Comtat i la Foia de Castalla. 

Pes de la indústria valenciana a Espanya

Segons un estudi de la Red de Institutos Tecnoló-
gicos de la Comunidad Valenciana (REDIT), en 
col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
València, el teixit industrial valencià destaca per 
la gran diversificació sectorial de les empreses 
i per la descentralització geogràfica. València es 
pot considerar eminentment industrial en rela-
ció amb l’Estat espanyol, ja que, després de Cata-
lunya, és la segona regió que genera un percen-
tatge d’ocupació industrial més gran, un 12,1% 
del total espanyol. El mateix informe conclou que 
la indústria valenciana està relativament diver-
sificada, ja que la conformen diversos sectors 
productius. Un 21,5% de la producció industrial 
correspon al sector d’alimentació i begudes; un 
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Descripció

La indústria de l’automòbil es considera dinà-
mica des del punt de vista tecnològic. Presen-
ta avantatges competitius respecte a sectors 
madurs com el moble, el tèxtil o la siderúrgia, 
però no aconsegueix la quota de productivitat i 
desenvolupament tecnològic dels sectors pun-
ta, com la indústria informàtica (Membrado-Te-
na, 2015). 

El gran actiu de la indústria automobilística a 
València és la factoria Ford. Entre els recursos 
territorials principals que van atraure un gegant 
multinacional com Ford a Almussafes per a fa-
bricar i distribuir alguns dels seus models més 
nous per a Europa i Amèrica trobem un perso-
nal qualificat –després de vora quaranta anys 
de producció ininterrompuda a Almussafes– i 
amb uns costos més baixos que els de l’en-
torn immediat europeu occidental; una cultura 
empresarial i una xarxa industrial preexistent; 

i una bona accessibilitat, gràcies a una àmplia 
xarxa d’autopistes i autovies i, especialment, al 
port de València (que és el primer port de tot el 
Mediterrani en trànsit de contenidors, i el que fa 
cinc d’Europa) (Membrado-Tena, 2016). 

Gràcies a Ford i les notables empreses submi-
nistradores que té, el sector de l’automòbil és el 
que té les empreses de grandària mitjana més 
gran en el conjunt de la indústria valenciana. A 
més, en general, és un sector líder en tracció 
i transferència, tecnologia, exportacions i inno-
vació. Comptabilitza un dels majors VAB de la 
indústria. Té el nombre més gran de persones 
titulades entre la plantilla i els ocupats són els 
més ben pagats si exceptuem els de la indústria 
química (Hervás-Oliver et al., 2018a).

El clúster de l’automòbil, segons dades del Por-
tal Estadístic de la Generalitat Valenciana del 
2014, és el que més va invertir en innovació en 
la indústria valenciana: 73 milions d’euros, en-
front dels 66 de la química, els 57 de l’alimenta-
ció i els vora 30 del taulell. 
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cífiques de cada clúster. Territori 

Segons dades de la Seguretat Social per al 
2016 es comptabilitzen 16.641 persones ocu-
pades (sense comptar autònoms) només per al 
CNAE 29 (Fabricació de vehicles de motor). Una 
ocupació industrial que està extremadament 
concentrada en la segona corona metropolitana 
de València i, especialment a Almussafes (on hi 
ha la fàbrica Ford España), on treballen 13.000 
persones. 1.500 persones més estan ocupa-
des a l’àrea funcional de València (Beniparrell, 
la Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, etc.). 
L’empresa Ford fabrica cotxes a Almussafes (la 
Ribera Baixa, segona corona metropolitana de 
València) des de 1976. Les activitats de manu-
factura d’automòbils i motors han produït més 
de dotze milions de vehicles i setze de motors 
(Ford Media Center, 2018) (figura 2).

El sector no ha parat de créixer durant els dar-
rers anys, fins i tot durant els pitjors moments 
de la crisi. D’acord amb les dades d’AVIA (Clús-
ter d’Automoció de la Comunitat Valenciana), 
actualment, la facturació conjunta de les em-
preses associades arriba als 12.432 milions 
d’euros (11,8% del PIB autonòmic). El conjunt de 
companyies en el clúster valencià de l’automo-
ció ocupa vora 30.000 persones de manera di-
recta, tant de fabricants de vehicles, com també 
de produccions afins (CNAE 22 Plàstic, CNAE 25 
Productes Metàl·lics, CNAE 33 Enginyeria, CNAE 
28 Maquinària, o fins i tot CNAE 17 Envasos i 
embalatges). El sector de l’automòbil i auxiliars 
suposa el 10,6% de l’ocupació industrial de la 
Comunitat Valenciana (AVIA, 2018). 

El sector valencià de l’automòbil, impulsat per 
l’empresa Ford, va més enllà de la producció 
per a l’empresa matriu i, actualment, no només 
produeix i subministra a Ford, sinó també a 
altres empreses i a altres mercats. Hi ha em-
preses auxiliars (plàstic, productes metàl·lics, 
vidre, maquinària) que es van instal·lar a la co-
rona metropolitana de València per a subminis-
trar l’empresa matriu, però que hui exporten els 
productes a tot el món. El clúster de l’automòbil 

valencià és un centre de producció amb carac-
terístiques de multilocalització (tant en entra-
da de multinacionals com d’eixida d’empreses 
locals a altres mercats diferents). D’una banda, 
unes quantes empreses locals valencianes te-
nen plantes de producció a Europa de l’Est i, de 
l’altra, unes quantes multinacionals estrange-
res auxiliars de l’automòbil tenen empreses a 
l’àrea metropolitana de València.

Exportació

La fabricació de vehicles de motor (epígraf del 
CNAE 29) és el principal sector econòmic ex-
portador valencià. Ha passat d’unes vendes de 
vora 4.000 milions d’euros en el 2004-2007, a 
descendir fins als 2.500 milions en el 2012, i re-
cuperar els 4.000 milions en el 2013. L’augment 
exportador des de llavors ha sigut meteòric: en 
el 2017 se situa prop dels 8.000 milions en fac-
turació per exportació (figura 3). 

Figura 3. Exportacions de vehicles de motor des de la 

C. Valenciana (2006-2017). Milions d’euros.  

Font: ICEX (2018)

El 85% de totes les exportacions valencianes de 
l’epígraf 29 de la CNAE es correspon a vehicles 
turismes fabricats en Ford, mentre que la resta 
procedeix de vehicles per a transport de merca-
deries i de parts i accessoris de vehicles, també 
fabricats per l’empresa Ford o per les auxiliars 
(IVACE, 2018a). L’empresa Ford fabrica cotxes 
a Almussafes (la Ribera Baixa, segona corona 
metropolitana de València) des de 1976. Les ac-

Figura 2. Localització de les persones ocupades en fabricació de vehicles i altres mitjans de transport  

(CNAE 29-30) a València. Font: INSS (2018) i ESTEPA.
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llançat un missatge de tranquil·litat en recordar 
que la planta d’Almussafes és una de les més 
competitives del continent, i es beneficia de la 
pau sociolaboral i de la gran implicació amb les 
institucions locals (en 2016-2018 Ford va rebre 
més de 40 milions d’ajudes públiques amb la 
finalitat d’estabilitzar la plantilla i evitar reta-
llades als treballadors). No obstant això, Ford 
Almussafes va fer unes quantes parades en la 
producció a la fi del 2018 que responen a l’es-
tratègia de Ford Europa de posar en marxa un 
pla de reestructuració en tot el continent per la 
caiguda de vendes de vehicles (À Punt, 2018a).

SECTOR CERÀMIC

Descripció

El clúster ceràmic valencià (fabricants de tau-
lells, però també de frites i esmalts i de maqui-
nària ceràmica) es localitza a la comarca de la 
Plana i a la veïna de l’Alcalatén. És el clúster 
ceràmic més competitiu en innovació d’Euro-
pa junt amb el de Sassuolo, Reggio de l’Emília i 
Mòdena (Emília-Romanya, Itàlia). Gràcies al ni-
vell tecnològic alt i a la internacionalització de 
les vendes, la crisi econòmica mundial a penes 
va incidir sobre el clúster ceràmic. Al contrari, 
la crisi va contribuir a l’auge del districte cerà-
mic, ja que abans de l’esclat de la bambolla im-
mobiliària, els esforços d’internacionalització 
del sector no eren tan intensos, atesa la gran 
demanda a Espanya. La caiguda del mercat es-
tatal va provocar que el sector es bolcara cap 
a l’exportació, que no ha deixat d’augmentar al 
llarg de la darrera dècada. 

El districte ceràmic de Castelló i comarca va 
produir en el 2016 el 94% del total de la produc-
ció espanyola. Té a més el 80% de les empre-
ses taulelleres de l’Estat, fet del qual es dedueix 
que la grandària mitjana de les empreses de la 
Plana és més gran que el de la mitjana estatal. 
Està compost per unes cent empreses de pro-
ductes finals i més de mil empreses auxiliars. 
El volum de negoci assolit en el 2017 va supe-

rar els 5.000 milions d’euros. El clúster valencià 
del taulell, inclosos fabricants de taulells, frites 
i esmalts i maquinària, es compon d’unes vint 
mil persones ocupades, les tres quartes parts 
de les quals corresponen a fabricants de pavi-
ments i revestiments ceràmics, davant del 18% 
dels productors de frites i el 7% de maquinària. 
Vora el 70% de les vendes correspon a fabrica-
ció de taulells; el 25% al sector químic (frites, 
esmalts i colors); el 6% a la maquinària ceràmi-
ca. Si ens centrem exclusivament en les empre-
ses de productes finals, el volum de producció 
anual supera en el 2017 els 500 milions de me-
tres quadrats, amb una facturació d’uns 3.500 
milions d’euros, el 80% de la qual procedeix de 
l’exportació (ANFFECC, 2016; ASCER, 2018). 

El clúster ceràmic de la Plana de Castelló repre-
senta un pilar bàsic de la indústria valenciana, 
ja que és el tercer sector més important des-
prés del de l’automòbil i l’alimentació en termes 
de VAB. A escala d’exportació és el segon més 
internacionalitzat, després de l’automòbil i en 
innovació és també un dels més dinàmics. A 
més, el sector ceràmic és el líder indiscutible 
de l’anomenada indústria endògena valenciana. 
A més, és un dels clústers territorials més po-
tents de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, 
gràcies als processos d’innovació, l’estratègia 
recent de la qual s’ha basat principalment en la 
reducció del consum d’energia i l’impacte am-
biental, així com en l’augment de la flexibilitat 
i la reducció del cicle productiu (Budí-Orduña, 
2008). El clúster ceràmic de la Plana també 
es caracteritza per la intensitat en termes de 
transmissió de coneixement, derivats de la cre-
ació constant d’empreses, la mobilitat de recur-
sos humans i la comunicació informal habitual 
entre els membres de l’empresariat tauleller 
(Molina-Morals, 2002). 

S’ha d’assenyalar que el clúster valencià de la 
ceràmica respon al model de districte industrial 
descrit per Marshall (Boix, 2009). De fet, es trac-
ta d’un paradigma de districte industrial, ja que 
tota la cadena de subministrament (empreses 
productores i auxiliars) està present a la matei-

tivitats que du a terme de manufactura d’auto-
mòbils i motors han produït més de dotze mili-
ons de vehicles i setze de motors. En l’actualitat 
es troba entre els exportadors més importants 
de la indústria a Espanya. Només Catalunya 
(Volkswagen-Seat) exporta més cotxes que Va-
lència (Ford). 

Ford Motor Company ha invertit en les instal-
lacions d’Almussafes al voltant de 3.000 mili-
ons d’euros des del 2011. És l’únic productor 
dels models Tourneo Connect, Transit Con-
nect, Mondeo, S-MAX, Galaxy i Kuga. Fet que 
converteix l’empresa valenciana en la planta 
que més models fabrica a Europa (Ford Media 
Center, 2018). Vora el 90% de la producció dels 
vehicles fabricats a Almussafes s’exporten a 
més de 75 estats, sobretot europeus (Alema-
nya, Regne Unit, França, Itàlia), però també als 
Estats Units, Turquia o Austràlia. Els augments 
recents de l’exportació, especialment en el 
2015-2017, són causa de l’augment de models 
produïts i exportats des de la planta d’Almus-
safes. En l’actualitat, la factoria produeix vora 
dos mil vehicles cada dia, dels quals la mitat 
correspon al model Kuga, motor autèntic del 
repunt de la producció i exportació.

Diagnòstic

L’automòbil és el sector industrial valencià lí-
der en tecnologia, grandària mitjana d’empre-
ses, exportació i innovació. Així mateix, genera 
bones pràctiques per a la resta de sectors, so-
bretot en tècniques de millora de la producció. 
L’empresa matriu Ford, que té 8.400 empleats, 
disposa d’un important centre de formació in-
tern i genera un gran efecte d’arrossegament 
per a les empreses auxiliars de l’automòbil. 

Segons Hervás-Oliver et al. (2018a), els punts 
forts del sector automobilístic són la gran es-
pecialització focalitzada al voltant de la planta 
Ford d’Almussafes, la innovació caracteritzada 
per l’optimització de la producció i el procés, la 
competitivitat que atorga la logística del port de 
València i la bona representació i estructuració 

com a clúster associatiu a través d’AVIA (Clúster 
d’Automoció de la Comunitat Valenciana).

Les deficiències principals del sector, segons 
el mateix autor, són la falta d’un centre de re-
ferència del sector (hi ha instituts tecnològics a 
València, però cap orientat específicament a l’au-
tomòbil, fet que afecta negativament la innovació 
en les pimes locals); la innovació escassa en el 
desenvolupament del producte i la generació de 
R+D+I (que es produeix a la seu central estatu-
nidenca); la falta de competitivitat que significa 
l’absència del corredor mediterrani; la formació 
deficient de tècnics especialistes de producció 
en FP, que no està ni actualitzada ni orientada 
específicament cap al sector; la inexistència d’un 
títol universitari específic d’enginyeria de l’auto-
mòbil; la falta de digitalització per a respondre a 
les exigències de la Indústria 4.0 (industria intel-
ligent o ciberindústria del futur). 

En el sector s’albiren una sèrie de canvis im-
minents relacionats amb l’arribada del cotxe 
elèctric, l’híbrid, l’autònom, el compartit i el con-
nectat. Cal afegir-hi l’entrada de nous actors en 
l’escena productiva mundial, com són el Mar-
roc o la Xina. Tota eixa turbulència en el sector 
propiciarà, en conjunt, una major complexitat, ja 
que es requerirà una fabricació ajustada i flexi-
ble amb cotes d’excel·lència més altes, tant en 
producte com en procés; un augment de la tec-
nologia elèctrica i electrònica amb canvi radical 
en el producte; un control d’emissió de gasos, 
certificacions i tests cada vegada més exigents; 
una necessitat d’atracció de nou talent (noves 
titulacions, com ara enginyeria d’energia, tele-
comunicacions, etc.), amb noves formes de ges-
tió; i un pes més gros de la digitalització (indús-
tria 4.0) en processos, generació i explotació de 
dades massives i noves formes de predicció de 
manteniment preventiu (ibíd.).

Després del descens de vendes de vehicles 
Ford a Europa a la tardor del 2018, l’empresa 
matriu ha anunciat per als pròxims mesos se-
rioses reestructuracions a les plantes europe-
es. A València, les autoritats autonòmiques han 
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xa comarca de la Plana o als voltants. El distric-
te industrial inclou les empreses de productes 
finals dedicades a la fabricació de paviments i 
revestiments ceràmics, però també una gam-
ma d’empreses àmplia que participen en acti-
vitats auxiliars, com ara la distribució de ma-
tèries primeres, fabricació de frites i esmalts, 
desenvolupament d’additius químics, fabricació 
de maquinària, o altres serveis com ara els ser-
veis comercials (Molina-Morals et al., 2017). De 
fet, la recuperació del sector de fabricants de 
ceràmica (CNAE 233) no hauria sigut possible 
sense el suport de l’avançat i innovador sector 
químic (CNAE 20), en concret dels fabricants de 
frites i esmalts, que són líders a escala mundial. 
A més, el districte industrial té institucions pú-
bliques i privades de suport tècnic, logístic i al 
coneixement (centres tecnològics, universitats, 
associacions empresarials i comercials), amb 
la finalitat d’assolir l’excel·lència empresarial i 
la millora contínua.

Territori 

El sector de fabricants ceràmics tenia en el 
2016 uns 15.000 ocupats, segons l’Asociación 
Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimen-
tos Cerámicos (ASCER, 2018). La producció en el 
2007, abans de la crisi immobiliària, s’acostava 
als sis-cents milions de metres quadrats. En el 
2008 s’havia reduït a una mica menys de cinc-
cents milions de metres quadrats i en el 2009 
s’havia reduït a poc més de tres-cents. Es va 
mantindre al voltant dels quatre-cents entre el 
2012 i el 2015 i no ha sigut fins al 2016 quan ha 
tornat a assolir la xifra propera als cinc-cents del 
2008. Això és un signe clar de recuperació recent 
del sector, i tot això a pesar de quedar-se sense 
el mercat d’obra nova d’Espanya, que constituïa 
més de la mitat del mercat abans de la crisi i que 
pràcticament havia desaparegut durant la dita 
crisi. Hui en dia el mercat espanyol suposa entre 
el 30 i 35% de la quota de consum total. 

El sector, tot i les restriccions durant la crisi, ha 
augmentat notablement la productivitat (pro-
ducció en milions de metres quadrats per em-

pleat), ja que, en l’actualitat, amb 15.000 perso-
nes ocupades (enfront de les 22.000 del 2007) 
produeix al mateix nivell del 2008. 

El districte ceràmic es localitza en diversos 
municipis de la Plana i voltants. Destaquen per 
la fabricació de paviments i revestiments cerà-
mics l’Alcora (3.476 persones ocupades), Onda 
(3.339), Vila-real (2.298), Nules (1.490), Almas-
sora (1.087) i Castelló de la Plana (758). L’Alcora, 
que concentra l’aglomeració més gran de fabri-
cants ceràmics, té un monocultiu ceràmic: de 
les 4.436 ocupacions industrials que hi ha, un 
78% són en fàbriques de producció ceràmica i 
un 16% en indústria química ceràmica. Onda té 
un altre monocultiu tauleller: amb 4.793 ocu-
pats industrials, el 70% en fàbriques de cerà-
mica i el 13% en frites i esmalts ceràmics. A 
Vila-real el monocultiu és una mica més baix: 
dels 4.635 treballadors industrials, el 50% és en 
fàbriques de ceràmica, el 10% en frites i el 8% 
en maquinària. Almassora és una mica menys 
dependent del taulell, ja que, dels 3.545 llocs de 
treball industrials, només el 31% és en fàbri-
ques de ceràmica; no obstant això, el percen-
tatge d’empleats en maquinària ceràmica és 
notable (22%) i també ho és en química (19%) 
(figura 4).

El districte ceràmic té empreses líders a escala 
mundial, com ara Porcelanosa i Pamesa en pro-
ducció de taulells; Torrecid i Esmalglass en fri-
tes i esmalts, o Kerajet, en impressió industrial. 
L’entramat ceràmic valencià, que representa 
més del 90% del total de la producció espanyo-
la de taulells i revestiments, està compost ma-
joritàriament de pimes i empreses d’origen fa-
miliar. El sector ceràmic és líder indiscutible de 
la indústria endògena o autòctona valenciana, 
que també inclou la sabata, el tèxtil, el moble o 
el joguet. Gràcies a l’auge del clúster ceràmic 
valencià, Espanya ha sigut el segon productor 
del món durant anys, després d’Itàlia (Membra-
do-Tena, 2000). La irrupció en l’escena inter-
nacional de la producció taulellera xinesa cap 
a finals del segle xx va canviar el panorama, i 
en l’actualitat els xinesos ja fabriquen la mitat 

Figura 4. Localització de les persones ocupades en fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics  

(CNAE 23) a València. Font: INSS (2018) i ESTEPA
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Plana cap a 1998, és una innovació disruptiva 
perquè canvia radicalment la manera en què 
s’imprimeixen els taulells: d’una tècnica (seri-
grafia) es passa a una sense contacte i digital. 
El nou sistema d’impressió (comparable a una 
impressora de paper) es basa principalment en 
programari que processa imatges i un sistema 
d’injecció de tinta digital que dispara el tint ce-
ràmic al taulell. La base de la innovació radica 
en la substitució d’una tècnica mecànica i irre-
produïble a una altra de tipus digital i reproduï-
ble (Molina-Morals et al., 2017).

SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

Descripció

Un altre gran sector industrial valencià és l’ali-
mentació, que supera els 9.000 milions d’euros 
de facturació i és el sector industrial valencià 
líder tant en contribució al valor afegit brut com 
en nombre directe de persones ocupades: més 
de trenta mil. Segons DIRCE (2018), sumava 
quasi 2.400 empreses en el 2017, de les quals 
el 87% (vora 1.900) eren d’alimentació i la res-
ta (vora 300) de begudes. Hi coexisteixen grans 
multinacionals i empreses locals menudes. En 
el 2016, la xifra de vendes d’empreses industri-
als d’alimentació (CNAE 10), begudes (CNAE 11) 
i tabac (CNAE 12) de la Comunitat Valenciana es 
va situar en 7.400 milions d’euros, equivalent al 
18,1% del total industrial (IVACE, 2018b).
El sector d’alimentació i begudes va tindre un 
descens d’activitat en plena crisi econòmica 
(2008-2014): va perdre el 10% del VAB i 4.000 
llocs de treball. D’altra banda, augmentà la 
productivitat (ingressos per nombre d’emple-
ats). No obstant això, gràcies al potent efecte 
d’arrossegament de dos grans superfícies de 
distribució originàries de València (Mercado-
na i Consum), el descens no va ser més gros. 
Per contra, fa poc (2015-2017) el sector agro-
alimentari experimentà un augment de l’11% 
d’empreses i del 8% de treballadors, la qual 
cosa està directament relacionada amb l’im-
puls de les grans cadenes d’alimentació, com 

ara Mercadona, Consum, Juan Fornés Fornés 
(masymas) o Carrefour, entre altres.

Com hem dit, el sector industrial alimentari 
valencià té una concentració notable de grans 
empreses (autòctones) i multinacionals que són 
proveïdores de les grans cadenes de distribució 
i que presenten característiques d’excel·lència; 
tenen departaments de R+D, alta productivitat, 
gran rotació de producte, sistemes intel·ligents 
de gestió, introducció a la indústria 4.0, estra-
tègies ben plantejades, molta innovació de pro-
ducte, procés i màrqueting. 

Són molts els subsectors industrials agroali-
mentaris valencians que abasteixen els super-
mercats i hipermercats. Entre els quals, els 
principals són la molineria, forns i pastes; el 
producte fresc basat en verdura i hortalissa; la 
carn i derivats; les conserves i processaments; 
els olis i greixos; producte lacti i derivats com ara 
formatges; les begudes (sucs, aigua, begudes re-
frescants, orxata o altres), i altres productes ali-
mentaris com la mel, la fruita seca o el torró.

Algunes empreses estan altament especialit-
zades en un sol producte (rosquilletes, galetes), 
mentre que n’hi ha d’altres que fabriquen diver-
sos productes (produeixen ensalades, aliments 
infantils, etc.). Hi ha altres empreses altament 
innovadores i avançades tecnològicament que 
ni tan sols produeixen a València o a Espanya, 
sinó que només es dediquen a les fases de pro-
ducció amb un valor afegit més alt (innovació, 
logística, distribució, màrqueting, venda). 

Actualment es viu en la indústria alimentària 
una transició cap a producte fresc, saludable, 
per a emportar-se, amb envasos actius i in-
tel·ligents, amb avanços en màrqueting digital 
(amb el suport en xarxes socials per a informar 
el consumidor); s’incorpora com a tendència 
nova l’acostament de servei i producte, comple-
mentàriament i conjuntament, al consumidor. 
Així mateix, se cerca incorporar en els produc-
tes ingredients de moda, disminuir el producte 
processat i augmentar la presència d’allò més 

de la producció mundial. Actualment Espanya 
ocupa el quart lloc en la fabricació de taulells 
amb quasi el 4% de la producció mundial, no-
més superada per l’esmentada Xina, i pel Brasil 
i l’Índia.

Exportació

A escala valenciana, el sector de la ceràmica va 
ser el segon sector exportador (10,2% del total 
de les exportacions manufactureres en el 2017), 
només per darrere de la fabricació de vehicles 
(ICEX, 2018). El factor principal de l’auge recent 
del sector ceràmic és la internacionalització: 
el 80% de les vendes totals estan adreçades a 
l’exportació, la qual cosa fa del clúster el primer 
exportador d’Europa i el segon exportador del 
món (ASCER, 2018).

Des del 2010 les exportacions no han parat de 
créixer, de manera que en el 2016 s’exportava 
per un valor superior al del 2007, just abans de 
la gran recessió. El rècord d’exportacions del 
sector es bat cada any des del 2014. Els mercats 
d’exportació principals són Europa amb vora la 
mitat del total, l’Orient Pròxim (entorn del 20%) 
i Amèrica (15%) (6,5% del total de les exportaci-
ons manufactureres en el 2017) (figura 5).

La indústria ceràmica espanyola és una de 
les més competitives en el panorama interna-
cional, gràcies a la qualitat i l’aposta constant 
per la innovació i el desenvolupament de nous 
productes i aplicacions (ASCER, 2018). El grau 
alt de competitivitat la converteix en el primer 
exportador en volum de la UE (per davant d’Ità-
lia) i el segon exportador a escala mundial (per 
darrere de la Xina). 

Diagnòstic

El districte ceràmic té el suport d’un entramat 
institucional del qual formen part, entre altres, 
l’Institut de Tecnologia Ceràmica, ASCER, AN-
FFECC (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos), ASEBEC 
(Asociación Española de Fabricantes de Maqui-

naria y Bienes de Equipo para la Industria Cerá-
mica), ATC (Asociación Española de Técnicos 
Cerámicos). Al seu torn, la Universitat Jaume I 
(UJI) ofereix el grau d’Enginyeria Industrial Quí-
mica i CEVISAMA (Fira València) és la fira més 
important junt amb la de CERSAIE a Itàlia.

La innovació, amb el suport de l’entramat ins-
titucional esmentat, és la base de l’èxit del dis-
tricte ceràmic. Alguns dels grans progressos 
tecnològics en el clúster ceràmic, que el dife-
rencien i hi donen valor afegit a escala inter-
nacional, són la fabricació de grans formats, la 
producció contínua sense premses i la tecnolo-
gia d’impressió per injecció de tinta. 

Cal remarcar que la darrera innovació és de ca-
ràcter disruptiu, és a dir, es va produir de mane-
ra brusca, sense un procés progressiu d’avanç 
tecnològic. Cal tindre en compte que la tècnica 
de decoració del taulell, que hi confereix dis-
seny i color, és una de les més importants en 
el procés productiu, ja que és la forma més im-
portant de diferenciar-se dels competidors i de 
prendre posició en el mercat. A més, s’estima 
que el cost de la decoració constitueix del 30 
al 50% del cost total directe de fabricació. Du-
rant dècades, el procediment es va dur a ter-
me mitjançant la tècnica de serigrafia, que es 
fa mitjançant ajustos manuals. La impressió 
per injecció de tinta, el desenvolupament de la 
qual s’inicia en el mateix clúster ceràmic de la 

Figura 5. Exportacions de productes ceràmics (2006-

2017). Milions d’euros. Font: ICEX (2018).
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natural i fresc. De fet, un dels lemes actuals és 
«del camp a la taula» o «de la granja al plat», 
per a indicar proximitat de la matèria primera, 
poc processament, productes naturals, sense 
additius, sans, mediterranis (Hervás-Oliver et 
al., 2018b). 

Territori 

En el 2017 el sector industrial valencià d’alimen-
tació i begudes sumava 32.479 llocs de treball 
industrials, segons les dades de la Seguretat 
Social (2016). El 40% de les empreses s’inclo-
uen dins de l’epígraf 107 de la CNAE (Fabricació 
de productes de forn i pastes alimentàries). Els 
altres dos subproductes agroalimentaris més 
notables són la fabricació d’altres productes ali-
mentaris (CNAE 108, on s’inclou la fabricació de 
torró, café o xocolate) i el processament i con-
servació de carn i elaboració de productes carnis 
(CNAE 101). Els tres subsectors sumen el 70% 
de les empreses agroalimentàries valencianes.

El sector alimentari valencià té diversos pro-
ductes molt característics com són el torró a Xi-
xona (l’Alacantí) i el xocolate a la Vila Joiosa (la 
Marina Baixa), les espècies (només comercialit-
zació i distribució) a Novelda, la brioixeria i forn 
a l’Horta i a la Safor, els snacks a la Ribera, els 
sucs a la Safor i la Ribera entre altres comar-
ques, la carn i l’embotit a La Hoya de Buñol-Chi-
va o els vins al Vinalopó i a Requena-Utiel.

A diferència de l’automòbil, la ceràmica o el cal-
çat, l’ocupació en el sector industrial valencià 
de l’alimentació es reparteix al llarg del territo-
ri. La que té una quantitat més gran d’ocupats 
és Cheste (quasi 7% del total), per la presència 
d’una gran empresa de productes carnis pro-
veïdora de Mercadona; però també hi ha molta 
ocupació a la Ribera, on es troba la proveïdora 
de pans especials de Mercadona a Carlet; de 
snacks (sucre, xocolate i confiteria) a Alzira; el 
major proveïdor de pollastres a Espanya a Su-
eca; o un fabricant important de midons (Beni-
faió). A més, la Safor és una gran productora 
industrial agroalimentària, ja que a Gandia i Vi-

lallonga hi ha grans empreses de forn i pastes 
alimentàries, i a Oliva de sucs. A l’àrea metropo-
litana del Cap i Casal destaquen els empleats a 
València, Paterna o Torrent. A la Marina destaca 
la Vila Joiosa (xocolate) i al Vinalopó, Novelda 
(espècies) i Elx. A l’Alacantí cal esmentar l’ocu-
pació agroalimentària a Alacant, Xixona (torró) 
i Sant Vicent del Raspeig (gelats). I a la Plana 
destaca Castelló (figura 6).

Exportació

A escala valenciana, el sector de l’alimentació va 
ser el quart sector exportador (6,5% del total de 
les exportacions manufactureres en el 2017), per 
darrere de la fabricació de vehicles, la ceràmica 
i la indústria química. Les exportacions agroali-
mentàries no han deixat de créixer en la darrera 
dècada, fins i tot en plena crisi econòmica. Tot i 
això és un sector que presenta dèficit comercial, 
amb una taxa de cobertura del 91%. D’altra ban-
da, que la indústria agroalimentària valenciana 
estiga tan estretament lligada amb les grans ca-
denes d’alimentació estatals assegura un mer-
cat fiable i continu al llarg de l’any que fa que la 
majoria d’interproveïdors no necessiten posar el 
focus en l’exportació (figura 7). 

Diagnòstic

Segons Hervás-Oliver et al. (2018b), els pro-
ductors valencians del sector agroalimenta-
ri tendeixen a agrupar-se en dos categories 

Figura 6. Localització de les persones ocupades en fabricació d’aliments, begudes i tabac (CNAE 10, 11 i 12) 

a València. Font: INSS (2018) i ESTEPA.

Figura 7. Exportacions de productes agroalimentaris 

(2006-2017). Milions d’euros. Font: ICEX (2018).



5756

ESPECIALITZACIÓ TERRITORIAL DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA

El clúster tradicional del calçat es compon d’un 
grup heterogeni de fabricants de calçat, i d’al-
tres indústries afins, i es nodreix d’un mercat 
de treball altament experimentat, així com d’in-
puts tecnològics generats per centres de conei-
xement (Institut Tecnològic del Calçat INESCOP) 
o importats per actors clau (com la filial del 
gegant de la distribució Inditex). El sector del 
calçat i components és, per tant, un districte in-
dustrial excepcional, caracteritzat per una alta 
concentració industrial que, al seu torn, està re-
forçada per la presència de centres de formació 
professional especialitzats (a Elda i Elx) i d’in-
dústries auxiliars. 

Territori 

Entre fabricants i empreses auxiliars (maquinà-
ria, química, plàstic, arts gràfiques, productes 
metàl·lics, tèxtil), el clúster del calçat s’estima 
que dona faena a més de 33.000 persones. La 
gran majoria de les empreses es concentren 
en el clúster del Vinalopó (Elx, Elda, Petrer, Vi-
llena…). Per comarques, al Baix Vinalopó hi ha 
més de deu mil ocupats; al Vinalopó Mitjà, vora 
huit mil; a l’Alt Vinalopó, quasi mil set-cents, i a 
La Vega Baja, vora mil. L’àrea del Vinalopó i ad-
jacents representa vora el 90% de la producció 
valenciana de calçat. 

Per municipis, és Elx l’ocupador principal amb 
més de 8.818 llocs de treball (quasi el 40% de 
tota l’ocupació industrial valenciana en calçat), 
seguit d’Elda amb 3.782, Petrer amb 2.508 (la 
suma dels municipis conurbans d’Elda i Petrer 
arriba a 6.290, quasi el 30% de tota l’ocupació 
industrial valenciana en calçat), Villena 1.274, 
Crevillent 1.070, Monòver 627, Sax 582, Aspe 
514 i el Pinós 400 (Seguretat Social, 2018). Fora 
de l’àrea descrita només cal destacar la pro-
ducció sabatera de la Vall d’Uixó (la Plana), que 
durant la dictadura franquista va ser una gran 
productora gràcies a l’empresa Segarra (que 
proveïa de calçat l’exèrcit), però que va tancar 
les portes en els anys setanta del segle passat 
(figura 8).

Exportació

A escala valenciana, el sector del calçat va ser 
el cinqué sector exportador (4,5% del total de 
les exportacions manufactureres valencianes 
en el 2017), per darrere de la fabricació de vehi-
cles, la ceràmica, la indústria química i l’agroa-
limentària. A escala estatal, la valenciana era la 
primera comunitat exportadora de calçat (43% 
del total).

El clúster del calçat va tindre l’època daura-
da entre 1998 i 2002, amb un valor proper als 
1.500 milions d’euros cada any de la sèrie. Des-
prés, amb l’auge immobiliari, es van descurar 
les inversions en indústria, i el sector va experi-
mentar una minva de les exportacions (sobre 
mil milions cap al 2005-2008, en plena expan-
sió immobiliària). Amb la crisi, es va iniciar una 
remuntada tímida fins al 2014, quan es va arri-
bar a quasi 1.400 milions. Després va tornar a 
caure i en el 2017 superava per poc els 1.200 
milions (figura 9). 

Figura 9. Exportacions de calçat (2006-2017). Milions 

d’euros. Font: ICEX (2018).

Diagnòstic

Des del punt de vista estratègic, per a competir 
amb productors de baix cost de la mà d’obra (en 
països en vies de desenvolupament), cal seguir 
una estratègia centrada a aconseguir una qua-
litat mitjana i mitjana-alta en el producte. És 
essencial que les empreses de calçat duguen 

d’empreses principals. D’una banda, les grans i 
mitjanes empreses amb marca pròpia, que po-
den ser endògenes (torró, xocolate, rosquilletes, 
espècies), espanyoles o multinacionals (sobre-
tot de begudes). Són empreses notables, moltes 
de les quals són proveïdores de grans super-
fícies, que estan en auge, ja que la distribució 
tendeix a concentrar-se en el comerç minorista 
de supermercat. Són empreses líders en auto-
matització i innovació (disposen de tecnologia 
per a implantar la indústria 4.0) i internacio-
nalització (diverses empreses tenen plantes a 
l’Argentina, Turquia, la Xina, Algèria o el Marroc). 
Són empreses que, a més, solen tindre el suport 
dels instituts tecnològics, com AINIA (Instituto 
Tecnológico de la Industria Alimentaria) o ITENE 
(Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte 
y Logística). 

D’altra banda, l’altre grup de productors valen-
cians del sector agroalimentari tendeix a agru-
par-se en empreses relativament xicotetes (de 
fins a cinquanta empleats) i en pimes minús-
cules (entre un i tres empleats, com ara forns 
locals). Segons el producte i la grandària entren 
en el comerç minorista tradicional, però no en 
grans superfícies. Ací s’inclouen moltes empre-
ses de brioixeria industrial, café, begudes tra-
dicionals (aigua de València, orxata), aperitius 
(creïlles fregides tradicionals), formatges ar-
tesans, mel, etc. És un grup d’empreses que sol 
fabricar un sol producte i que té un àmbit d’in-
fluència local o regional. Són xicotetes i flexibles 
i tenen una gran quantitat de clients xicotets, la 
majoria de proximitat. N’hi ha que exporten no-
tablement, sovint mitjançant canals alternatius 
en línia. Són empreses que fan servir els insti-
tuts tecnològics només ocasionalment. 

Igual que en la majoria de sectors industrials 
valencians, no s’observa en la indústria agroali-
mentària valenciana la presència de fabricants 
de maquinària que ajudarien a impulsar el sec-
tor, dotar-lo de coneixement i innovació i aug-
mentar-ne el valor afegit. 

SECTOR DEL CALÇAT

Descripció

Un altre sector industrial valencià notable és el 
del calçat (epígraf 15 de la CNAE, fabricació de 
cuiro i calçat). És, junt amb el taulell, un dels 
sectors industrials amb un índex d’especialit-
zació més alt a Espanya. A la Comunitat Valen-
ciana hi ha el 82% de les empreses de calçat 
d’Espanya, i el 65% dels treballadors, dada de 
la qual es desprén que la grandària mitjana de 
les empreses valencianes de calçat és inferior a 
la de la mitjana espanyola. A inicis del segle xxi 
la indústria del calçat es va veure seriosament 
afectada per la falta d’adaptació als patrons 
nous de producció i consum global. En el 2005 
el volum de negocis de la indústria sabatera va 
tocar fons (Belzunegui-Eraso et al., 2017). L’ar-
ribada de la crisi financera a partir del 2008 va 
contribuir a prolongar la crisi estructural del 
calçat, d’una banda, però la inviabilitat econòmi-
ca de la construcció també va influir que l’em-
presariat tornara a invertir en la indústria. Ac-
tualment, el sector industrial sabater valencià 
es troba en un procés de recuperació ben clar. 
En el 2014 el volum de negocis ja era més gros 
que abans de la crisi. Entre el 2014 i el 2016 va 
mostrar un auge notable pel que fa a l’ocupabi-
litat (+7%), producció i productivitat. Actualment 
supera els 2.200 milions d’euros de facturació i 
ocupa unes 23.000 persones (CNAE 15). Segons 
DIRCE, sumava vora 2.500 empreses en el 2017. 
El sector del calçat es complementa amb altres 
indústries de components auxiliars (pell i cuiro, 
plàstic, química, tèxtil, envasos i embalatges...). 
Com es dedueix de les xifres d’ocupació i ex-
portació descrites, el calçat i les indústries 
afins representen un dels motors industrials de 
l’economia valenciana. Tot i estar considerada 
com una indústria de contingut tecnològic baix i 
intensiva en mà d’obra, la integració en el siste-
ma de la moda n’ha incrementat la complexitat 
en termes operatius, estratègics i evolutius, i 
ha augmentat les possibilitats de desenvolupa-
ment i diversificació que té. 
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a terme innovacions en el model de negoci, no 
només utilitzant la subcontractació (que ja es 
du a terme en l’actualitat), sinó també mitjan-
çant la digitalització cap al mercat final amb bo-
tigues pròpies, botigues en línia, posicionant-se 
en xarxes socials i escometent una personalit-
zació del producte. D’una manera anàloga, el 
sector de components ha de continuar refor-
çant la diversificació i la qualitat (Hervás-Oliver 
et al., 2018c).

El clúster del calçat té una representació insti-
tucional notable. Els fabricants de calçat estan 
agrupats en l’AVECAL (Asociación Valenciana de 
Empresarios del Calzado), que forma part de la 
FICE (Federación de Industrias del Calzado Es-
pañol). A més, hi ha l’AEC (Asociación de Em-
presas del Sector de Components del Calzado), 
l’AMEC (Asociación de Modelistas), l’AETIC (Aso-
ciación de Técnicos del Calzado) i un fòrum de 
debat sobre el sector creat a partir del Museo 
del Calzado. Finalment, les universitats d’Elx i 
Alacant, els governs municipals i la Generalitat 
Valenciana també donen suport al sector a tra-
vés de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial) i de la Direcció General d’Indústria. 

SECTOR QUÍMIC

Descripció

El sector químic té a la Comunitat Valencia-
na una mica més de mig miler d’empreses, la 
grandària mitjana de les quals és superior a la 
mitjana valenciana, però inferior a la mitjana de 
l’automòbil. Són vora catorze mil les persones 
ocupades en el sector en el 2017. És el quart 
sector industrial valencià en valor afegit brut i 
ocupa la segona posició en innovació (només 
superat per l’automòbil). 

L’alt contingut de coneixement i tecnologia del 
sector es manifesta per l’alt nombre mitjà de 
titulats superiors en plantilla. El sou mitjà del 
sector químic (Portal Estadístic de la GVA, 2014) 
és el més alt de tota la indústria valenciana 

(40.400 euros, davant d’una mitjana de 33.000). 
Durant la crisi econòmica el sector es va com-
portar de manera estable, tant pel que fa a VAB 
com en ocupació. Oferia a més un saldo comer-
cial positiu i extremadament positiu en el cas de 
les frites, esmalts i colors (química ceràmica). 
El sector químic es caracteritza per la diversi-
ficació productiva. Els productes que fan pro-
veeixen altres sectors industrials com el de la 
ceràmica (frites i esmalts), el plàstic, l’agroali-
mentació o els productes de neteja i cosmètics.

Territori 

El sector químic és un dels sectors líders de la 
Comunitat Valenciana, però a diferència del cal-
çat o el taulell, no està fortament territorialitzat 
en una comarca ni especialitzat en un sol tipus 
de producció. Això s’explica perquè la indústria 
química no fabrica productes finals, sinó in-
termedis que proveeixen el sector tauleller, el 
del plàstic, l’agroalimentari o altres indústries. 
La diversificació productiva es tradueix en una 
dispersió notable per tot el territori. És, amb el 
sector de l’alimentació, el menys especialitzat 
dels grans sectors industrials valencians. 

Encara que la indústria química apareix des 
del Baix Maestrat (Benicarló) fins a l’Alacantí i 
el Baix Vinalopó, cal assenyalar que la concen-
tració màxima és a l’àrea de la Plana i a la me-
tropolitana de València. A la Plana destaquen 
les poblacions de l’Alcora, Almassora, Onda, 
Vila-real i Vilafamés per la indústria de fri-
tes i esmalts, així com Castelló per l’empresa 
UBE, de productes derivats del petroli (lligada 
a la refineria BP España del Grau de Castelló). 
Entre la primera i la segona corona metropo-
litana de València cal esmentar per l’ocupació 
en indústria química els municipis de Cheste 
(productes de neteja de la llar i cura personal i 
de cosmètica natural per a Mercadona), la Po-
bla de Vallbona (cosmètica per a Mercadona), 
Quart de poblet (productes agroquímics per 
als cultius), Paterna (diferents especialitats 
químiques per a proveir indústries diverses) o 
Rafelbunyol (cosmètica) (figura 10). 

Figura 8. Localització de les persones ocupades en fabricació de calçat i cuiro (CNAE 15). 

Font: INSS (2018) i ESTEPA.
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Exportació

A escala valenciana, el sector químic va ser el 
tercer sector industrial més exportador (9,8% 
del total de les exportacions manufactureres 
valencianes en el 2017), per darrere de la fabri-
cació de vehicles i de la ceràmica (figura 11). A 
escala estatal, la valenciana era la segona co-
munitat exportadora de productes químics, per 
darrere de Catalunya.

Les exportacions químiques valencianes han 
experimentat un auge imparable durant els huit 
anys, fins i tot durant el pitjor període de crisi 
econòmica. Això és degut al fet que el sector és 
altament innovador i que, a més, hi ha notables 
empreses multinacionals que exporten adobs i 
fertilitzants, productes fitosanitaris i agroquí-
mics, frites i esmalts, cosmètica o productes de 
neteja, entre altres. 

Diagnòstic

Encara que el sector químic valencià és alta-
ment innovador (només superat per l’automòbil 
en el rànquing de despeses d’innovació), se-
gons Hervás-Oliver et al. (2018d), ha de millorar 
aspectes relacionats amb la formació, ja que no 
es pot cursar el títol de formació professional 
d’operador de planta química. A més, no hi ha 
un institut tecnològic propi de referència, sinó 
diversos de transversals: AINIA és referència 
en alimentació, cosmètica, farmàcia i química; 
AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico) ho 
és per al plàstic, i l’ITC (Instituto de Tecnología 
Cerámica) per a la química ceràmica. Altres fac-
tors que cal corregir són la complexitat de la 
legislació sobre contaminació, la poca visibilitat 
del sector i l’escàs associacionisme, el qual tot 
i això ha millorat gràcies a Quimicova, que és 
l’agrupació de referència en el sector químic 
valencià. Com que es tracta del sector menys 
especialitzat i més transversal perquè proveeix 
nombrosos sectors industrials, Quimicova tre-
balla, entre altres, les frites, els esmalts i colors 
ceràmics; adobs i fertilitzants; adhesius, coles 
i resines; additius alimentaris; essències, per-

fums i cosmètics; fitosanitaris i agroquímics; 
sabons, detergents i altres productes de neteja, 
o gasos industrials. 

El sector químic valencià té notables empre-
ses multinacionals estrangeres: UBE produeix 
caprolactama (matèria primera per al niló o 
poliamida), fertilitzants o productes de química 
fina; Ferro Enamel, Endeka o Colorobbia fabri-
quen esmalts i frites ceràmiques; Bayer CropS-
cience innova per a aportar solucions a l’agricul-
tura moderna. El mateix sector químic també té 
multinacionals locals (Torrecid i Esmalglass en 
el camp de les frites ceràmiques) o empreses 
líders locals (cosmètics RBN o productes de ne-
teja domèstica i cura personal SPB). Així mateix, 
hi ha empreses del sector químic valencià de 
cosmètica i productes de neteja que es veuen 
beneficiades per la gran demanda de les grans 
cadenes de distribució com ara Mercadona.

SECTOR TÈXTIL

Descripció

El sector tèxtil i de la confecció té a la Comunitat 
Valenciana vora 2.400 empreses (15% del total 
espanyol), la major part de dimensions xicote-
tes, que donen faena de manera directa a unes 
18.500 persones en el 2017, segons dades de la 
Seguretat Social (epígrafs 13 i 14 de la CNAE). 

Figura 10. Localización de las personas ocupadas en industria química (CNAE 20) en València. 

Fuente: INSS (2018) y ESTEPA.

Figura 11. Exportacions d’indústria química (2006-

2017). Milions d’euros. Font: ICEX (2018).
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Les vendes totals del sector van representar 
uns 1.500 milions d’euros a escala autonòmica, 
la qual cosa representa el 3% del total generat 
per la indústria valenciana, segons les dades de 
l’Institut Valencià d’Estadística (IVE). 

El sector tèxtil i de la confecció, un dels de més 
tradició en la nostra terra, continua sent essen-
cial en la indústria valenciana i, de fet, ha crescut 
en nombre d’empreses, ocupació i vendes en els 
darrers anys. Gran part de les empreses, treba-
lladors i vendes es concentren a les comarques 
de vora la serra de Mariola, on va sorgir la indús-
tria valenciana tèxtil fa uns quants segles gràci-
es als avantatges que suposava la presència de 
bestiar de llana i de corrents d’aigua que movien 
molins per a la manufactura. 

El tèxtil i la confecció representen un potent 
clúster industrial integrat, amb el suport de 
l’Instituto Tecnológico AITEX (acrònim d’Aso-
ciación de Investigación de la Industria Textil), 
que es dedica a la investigació dels àmbits de 
coneixement de la ciència i la tecnologia que 
tinguen aplicació en la indústria tèxtil, amb la 
finalitat de millorar la competitivitat del sector. 
La seu central és a Alcoi, i té dos unitats tècni-
ques (una al Parc Tecnològic de Paterna i una 
altra a Ontinyent). 

A més, gràcies a la tradició industrial i al pa-
per d’AITEX, el sector industrial té molta experi-
ència i saber fer. Part de la producció és d’alta 
qualitat, la qual cosa permet competir amb la 
producció en països en vies de desenvolupa-
ment. Hi ha unes quantes empreses líders i és 
diversificat en producció i mercats. Produeix 
principalment tèxtil per a la llar, però també 
tèxtil per a automoció, esport, calçat, agricultu-
ra, roba interior, estores, etc. 

Part de la diversificació productiva del tèxtil 
valencià deriva del fet que fabrica productes 
auxiliars per a altres indústries de dins o de 
fora del nostre territori. A més, una indústria 
potent, proveïdora de Mercadona, produeix 
productes tèxtils per a higiene i cura personal 

(tovalloletes) i per a neteja (pals de fregar, bai-
etes, draps, mopes, etc.).

Cal remarcar que no fa molt es va fer per pri-
mera vegada a Espanya la convenció anual de 
la Confederació Europea del Tèxtil i la Confecció 
(Euratex), i la seu triada per a l’esdeveniment 
va ser Ontinyent (À Punt, 2018b). No és casuali-
tat que fora la seu de la convenció, ja que la in-
dústria tèxtil i de la confecció dona faena a més 
de 25.000 persones a la Comunitat Valenciana 
(vora 20.000 afiliats a la Seguretat Social, més 
autònoms) i la mitat d’eixa ocupació es troba en 
fàbriques situades a la regió d’Ontinyent-Alcoi. 

Territori 

El sector tèxtil i de la confecció es concentra a 
les comarques de l’Alcoià i el Comtat (Cocentai-
na, Banyeres, Alcoi, Muro) i de la Vall d’Albaida 
(Ontinyent, Agullent, Albaida, Atzeneta, Benigà-
nim, Bocairent). Tots dos territoris sumen més 
de quatre mil persones treballant en el tèxtil i la 
confecció, respectivament. Fora de l’àrea d’Al-
coi-Ontinyent cal destacar per l’ocupació tèxtil 
les àrees metropolitanes de València i Castelló, 
amb més d’un miler de treballadors, respectiva-
ment (figura 12). 

En el cas de la Plana cal remarcar que estadís-
ticament Borriol apareix com una potència en 
ocupació tèxtil, encara que en realitat allí només 
es troba el centre logístic d’una gran empresa de 
roba interior, els treballadors de la qual es tro-
ben en la major part a Vilafranca, i són la base de 
l’economia de la localitat dels Ports i dels voltants. 

Una altra comarca de producció tèxtil notable és 
el Baix Vinalopó (Crevillent, Elx) i La Vega Baja 
(Callosa de Segura, Albatera), on destaquen els 
productes tèxtils auxiliars del calçat i les estores 
i moquetes de Crevillent.

Exportació

A escala valenciana, el tèxtil va ser el sisé sec-
tor industrial més exportador (3% del total de les 

Figura 12. Localització de les persones ocupades en indústria tèxtil i de la confecció (CNAE 13 i 14) a València. 

Font: INSS (2018) i ESTEPA.
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exportacions manufactureres valencianes en el 
2017). A escala estatal, la valenciana era la cin-
quena comunitat exportadora de productes tèx-
tils i de la confecció, encara que en tèxtil per a la 
llar ocupava la segona posició (figura 13).

Figura 13. Exportacions de tèxtil i confecció (2006-

2017). Milions d’euros. Font: ICEX (2018)

Diagnòstic

Una de les fortaleses del sector és la capaci-
tat per a la innovació de caràcter tècnic en el 
producte, que està molt diversificat. No obstant 
això, la grandària empresarial reduïda i l’exces-
siva atomització del sector, incideixen en la fal-
ta de renovació de la maquinària i en la poca 
inversió en innovació i màrqueting. Es poden a 
arribar a fer productes de qualitat tècnica no-
table i funcionalitat contrastada, però després 
pot fallar el màrqueting per a saber vendre’ls 
en els mercats. 

En el clúster Alcoi-Ontinyent es troba a faltar 
que les grans cadenes de distribució (com les 
lligades a Inditex) estiren de la demanda, de la 
mateixa manera com ocorre en la indústria va-
lenciana del calçat (Inditex) o en la de l’alimen-
tació (Mercadona, Consum). Hi ha empreses que 
sí que són proveïdores d’Ikea o Mango, però el 
clúster del tèxtil valencià hauria d’aspirar a ser 
una referència en el Mediterrani europeu en 
producció, innovació i disseny, amb la finalitat 
d’atraure grans compradors.

D’altra banda, es troba a faltar una major subcon-
tractació de la producció en llocs estratègics (nord 
d’Àfrica, Amèrica Llatina) amb un cost de la mà 
d’obra més baix, així com una oferta adequada de 
formació professional i especialitzacions tèxtils a 
la universitat (Hervás-Oliver et al., 2018e).

SECTOR DEL PLÀSTIC

Descripció

El sector del plàstic valencià és el segon més im-
portant d’Espanya després del català. És el cin-
qué grup industrial en valor afegit brut a escala 
autonòmica. En el 2017 hi havia quasi setze mil 
ocupats industrials, repartits en prop d’un miler 
d’empreses. El plàstic valencià representa vora 
el 14% del sector a Espanya, i ocupa el segon 
lloc en el rànquing estatal, només per darrere 
de Catalunya. Rep el suport dels instituts tecno-
lògics AIMPLAS (plàstic) i AIJU (joguet).

Territori 

Segons les dades d’ocupació de la Seguretat 
Social, en el 2016 hi havia vora setze mil ocu-
pats en el sector del plàstic, repartits en vora 
mil empreses. A pesar de la caiguda de la cons-
trucció, que abans de la crisi era un dels grans 
compradors, el plàstic valencià ha experimen-
tat un creixement notable durant el període de 
crisi que va del 2008 a l’actualitat.

Hi ha tres comarques industrials principals de-
dicades a la fabricació de productes de plàstic. 
L’àrea metropolitana de València és la més gran 
(Llíria i Riba-roja, al Camp de Túria; Aldaia, Albal, 
Picassent i Beniparrell, a l’Horta Sud, i Almussa-
fes a la Ribera Baixa). L’àrea urbana d’Alacant-Elx 
(sobretot als municipis d’Elx i Alacant) és un altre 
pol industrial notable del plàstic, com també ho 
és la Foia de Castalla (l’Alcoià), especialment a 
Castalla i, sobretot, a Ibi, que és el municipi amb 
més ocupació industrial de tot el territori valen-
cià en el sector del plàstic. El declivi del sector 
del joguet, davant de la competència de la pro-
ducció asiàtica, va portar els industrials iberuts i 

castalluts a reconvertir-se des del joguet cap al 
sector del plàstic (figura 14). 

Hi ha dos pols industrials del plàstic secundaris 
a la Vall d’Albaida (l’Olleria) i al corredor del Vi-
nalopó (Sax, Elda, Villena, Aspe).

Exportació

Les exportacions no han deixat de créixer des 
de la crisi immobiliària del 2008. La falta de de-
manda de productes de plàstic per a la cons-
trucció a Espanya ha tingut l’efecte positiu de 
reorientar la producció cap a l’exportació. Els 
compradors principals de plàstic valencià són 
els països del nostre entorn europeu (França, 
Alemanya, Portugal i Itàlia).

Diagnòstic

És una indústria que està orientada cap a altres 
branques industrials (química, mobles, calçat 
o, de manera transversal, envasos industrials); 
a més, és un proveïdor clau d’altres indústries 
notables, com la de l’automòbil o la de l’alimen-
tació (embalatge). Gràcies a eixes dos indústri-
es líders a la Comunitat Valenciana, que n’esti-
ren, el sector del plàstic ha crescut una mitjana 
del 7% en el VAB i del 24% en la productivitat 
durant el pitjor període de la crisi (2008-2014).

SECTOR DEL METALL

Descripció

El sector del metall en sentit ampli inclou di-
versos epígrafs de la CNAE, tots relacionats 
entre si i complementaris els uns dels altres. 
Es tracta del CNAE 24 (metal·lúrgia), 25 (pro-
ductes metàl·lics), 26 (fabricació de productes 
informàtics, electrònics i òptics), 27 (material i 
equip elèctric), 28 (maquinària i béns d’equip) 
i 33 (reparació i instal·lació de maquinària). A 
més, també s’inclou en el sector del metall els 
CNAE 29 (vehicles) i 30 (altre material de trans-
port). No obstant això, els dos darrers, pel pes 

que tenen en ocupació, VAB i exportació, els 
hem analitzats separadament. 

La suma dels diferents epígrafs esmentats re-
presentaria la totalitat del sector del metall, 
que és l’espina dorsal de la indústria manufac-
turera valenciana: cinquanta mil treballadors 
sense comptar vehicles ni altre material de 
transport. Si hi afegim els díhuit mil ocupats 
d’eixos dos darrers subsectors, tot el sector 
del metall s’acosta a setanta mil empleats, i si 
sumem els autònoms podria arribar als hui-
tanta mil, per a una població industrial valen-
ciana de 380.000 persones. Per tant, el metall 
representaria més d’una cinquena part dels 
treballadors fabrils valencians.

Durant el període de crisi, la indústria del metall 
va experimentar un descens notable. Els sub-
sectors més afectats van ser la producció de 
productes metàl·lics subsidiària de la construc-
ció (perfils per a finestres i portes, ascensors o 
altres productes metàl·lics per a construcció). 
Tant la fabricació de productes metàl·lics com 
el material i equip elèctric i la fabricació de ma-
quinària i béns d’equip van experimentar una 
reculada notable en VAB, nombre d’empreses i 
persones ocupades. Les branques menys afec-
tades van ser les relacionades amb l’automòbil 
i certa maquinària especialitzada (per a netejar 
vehicles o per a alimentació).

Territori 

Segons les dades d’ocupació de la Segure-
tat Social, en el 2016 hi havia vora cinquanta 
mil persones treballant en el sector del metall 
(sense comptar fabricació de vehicles i altre 
material de transport), repartits en unes 5.500 
empreses. La branca amb un nombre d’em-
pleats més gran és la fabricació de productes 
metàl·lics (25) (20.400), seguida de maquinà-
ria i equip (28) (12.500), reparació i instal·lació 
de maquinària (33) (7.500), metal·lúrgia (24) 
(3.700), material elèctric (27) (3.150) i fabricació 
de productes informàtics (26) (1.8509). En total 
sumen cinquanta mil persones ocupades. 
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El VAB del sector del metall (24, 25, 26, 27 28 i 
33) ocupa la primera posició en la indústria va-
lenciana amb més de 1.500 milions d’euros, per 
davant de l’automòbil i de l’alimentació.
Per epígrafs del CNAE, cal destacar que en la 
fabricació de productes metàl·lics (CNAE 25), 
Ibi és el municipi amb més persones ocupades. 
Després de la crisi de la indústria del joguet, ha 
diversificat la producció industrial i ha derivat 
cap a la fabricació de plàstics, d’una banda, i de 
productes metàl·lics, de l’altra, especialment 
en la fabricació de motles, matrius i accessoris 
metàl·lics. Almussafes és el segon municipi en 
importància, cas derivat de la indústria metàl·li-
ca auxiliar de l’automòbil. 

En metal·lúrgia (CNAE 24) destaca Sagunt grà-
cies a empreses de fabricació de productes 
bàsics de ferro i acer. La producció deriva de 
l’antiga tradició siderúrgica saguntina: sobre 
antigues parcel·les de la IV Planta d’Alts Forns 
hi ha empreses com Galmed, acerera propietat 
de ThyssenKrupp. 

En fabricació de maquinària (CNAE 28) cal es-
mentar Paterna i València, de fabricació de ma-
quinària diversa; Almassora i Vila-real, de ma-
quinària per a la indústria ceràmica, i l’Alcúdia, 
de túnels per a llavar vehicles. 
 
Exportació

Les exportacions agregades de les branques 
que agrupen els productes del metall, si su-
mem les de vehicles i altre material de trans-
port, arriben als 11.754 milions d’euros, cosa 
que suposa el 38% del total valencià exportat. 
Si eliminem les exportacions de vehicles i altre 
material de transport sumen la tampoc gens 
menyspreable xifra de 3.327, quasi l’11%. Si 
agreguem els epígrafs 24, 25, 26, 27 i 28 de la 
CNAE, el valor resultant sumant el de la indús-
tria del metall (menys vehicles) dona el segon 
més alt entre els sectors industrials valencians 
(figura 15).

Figura 15. Exportacions de sectors afins al metall 

(2006-2017). Milions d’euros. Font: ICEX (2018).

Diagnòstic

A grans trets, les debilitats del sector del metall 
(exclòs l’automòbil) deriven de les dimensions 
xicotetes de les empreses, la poca inversió en 
maquinària, l’escassa innovació, màrqueting i in-
ternacionalització o la falta de formació especi-
alitzada en tècnics qualificats (soldadors, fresa-
dors, matricers, etc.) (Hervás-Oliver et al., 2018f).

SECTOR DE LA FUSTA I EL MOBLE

Descripció

El moble i la fusta són produccions industrials 
valencianes tradicionals que, no obstant això, 
han experimentat un declivi fort en les darre-
res dècades. La caiguda de la demanda ha sigut 
conseqüència, d’una banda, de la concentració 
de les vendes a través de grans distribuïdors 
(Ikea, Conforama, Brico Depôt, Leroy Merlin, 
Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés) que venen 
a preu baix mobles funcionals i estèticament 
plausibles, encara que amb materials de poca 
qualitat. D’altra banda, bona part de la compra 
de mobles ha derivat a la venda a través de ca-
nals en línia, com a conseqüència de l’expansió 
dels hàbits de compra propis de la globalització. 
Tot i el declivi del sector de la fusta i el moble, 

Figura 14. Localització de les persones ocupades en indústria del plàstic (CNAE 22) a València. 

Font: INSS (2018) i ESTEPA
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s’observa cert auge recent, a partir de les da-
des d’augment de les exportacions, ocupació, 
nombre d’empreses i de la recent reobertura 
de la fira del moble Hàbitat. En el 2015 hi ha-
via 13.565 persones ocupades, enfront de les 
17.370 del 2017 (9.000 en la indústria del moble 
i 8.366 en la fusta). 

Territori 

Els municipis valencians amb més ocupació en 
la fabricació de mobles són, per orde, Castalla, 
Beniparrell, Vinaròs, Benicarló, Quart de Poblet, 
Silla, Alaquàs, Vila-real i Moixent. 
Castalla està especialitzada en la producció 
de mobles d’oficina, però també d’altres tipus 
(com ara mobles de cuina). El nucli de l’Horta 
Sud (Beniparrell, Quart de Poblet, Silla, Alaquàs, 
Albal, Picassent) té una tradició de fabricació de 
mobles i de treball de la fusta llarga, que encara 
sobreviu en l’actualitat. Vinaròs i Benicarló tam-
bé tenen una tradició llarga en la fabricació del 
moble, fruit de la riquesa forestal del Maestrat 
(sobretot de la Tinença), que era tractada i ve-
nuda a les ciutats costaneres i portuàries de la 
comarca. A Moixent i la Vall de Montesa destaca 
el moble de vimen (figura 16).

Exportació

Figura 17. Exportacions de sectors afins al metall (2006-

2017). Milions d’euros. Font: ICEX (2018) 

Les exportacions de moble han experimentat 
un declivi fort durant els anys més durs de la 

crisi (2008-2014). En el 2014 es va recuperar 
el nivell d’exportació previ a la crisi i en el 2016 
es va superar àmpliament el volum del 2014, 
encara que en el 2017 va baixar lleugerament 
(figura 17).

Diagnòstic

La indústria de la fusta i la del moble valenci-
anes són sectors intensius en mà d’obra que 
tenen empreses de poca grandària que difícil-
ment poden competir davant dels nous fenò-
mens globals. L’estructura empresarial actual 
i la falta de cooperació entre empreses dificulta 
la innovació tecnològica i comercial. 

El sector del moble, en concret, es veu molt 
afectat per la importació espanyola de mobles 
procedents de països emergents, davant dels 
quals no pot competir pel preu baix. A més, la 
concentració de la demanda a través de grans 
distribuïdors que venen mobles a preu baix i el 
canvi d’hàbits de consum de les persones com-
pradores, que cada vegada opten més per les 
vendes en línia, són un obstacle dur que no to-
tes les empreses valencianes de fabricació de 
moble han pogut superar.

Només unes quantes empreses notables han 
sigut capaces de superar les dificultats descri-
tes a força de diversificació, qualitat, valor afe-
git i estratègies de distribució dels productes. 
Eixes empreses han rebut el suport de l’Insti-
tuto Tecnológico AIDIMME (Instituto Tecnológi-
co Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines) en matèria d’innovació, normativa i cer-
tificació (Hervás-Oliver et al., 2018g).

ALTRES SECTORS INDUSTRIALS

Descripció

Entre la resta de sectors industrials valencians 
val la pena destacar la branca tradicional del jo-
guet, concentrada a la Foia de Castalla, i altres 
com el paper i les arts gràfiques. 

Figura 16. Localització de les persones ocupades en indústria del moble (CNAE 31) a València. 

Font: INSS (2018) i ESTEPA.
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Pel que fa al joguet cal assenyalar que a la Foia 
de Castalla (subcomarca de l’Alcoià) la tradició 
industrial té més d’un segle. En l’actualitat, les 
empreses que fan joguets experimenten un 
procés d’estancament degut a la competèn-
cia que significa la fabricació estandarditzada 
que arriba des de la Xina i que es ven a través 
de grans distribuïdors (Carrefour, ToysRus, El 
Corte Inglés). Davant de la nova conjuntura, 
l’eixida més plausible és la diferenciació, el va-
lor afegit i la innovació en un format de xico-
tetes tirades distribuïdes a través de canals en 
línia i xarxes socials.

Cal dir que el sector del joguet és hui el tercer 
en importància a la Foia de Castalla, per darrere 
del metall-metàl·lic i del plàstic. Actualment, a la 
Foia de Castalla s’ha configurat un clúster nota-
ble (anomenat vall del joguet perquè ha crescut 
inicialment al voltant del sector) i que actual-
ment es compon d’un teixit industrial molt di-
ferent a l’original del joguet. La Foia de Castalla 
(Ibi, Onil, Castalla) està altament diversificada 
amb empreses tant de fabricants (joguets, mo-
bles, maquinàries) com d’auxiliars (plàstic, me-
tall, pintura) que treballen encara per al joguet, 
però també per a l’automòbil, el moble, les arts 
gràfiques, els envasos o l’alimentació. Es tracta, 
per tant, d’un districte industrial divers, que ha 
sigut capaç d’atraure empreses multinacionals 
gràcies a la tradició industrial de la comarca.

Un altre sector industrial valencià amb cert 
pes econòmic i ocupacional és el del paper i 
el cartó, amb més de 300 empreses i més de 
6.500 llocs de treball industrials. La deman-
da de la producció és transversal: procedeix 
dels sectors industrials valencians principals 
(agroalimentari, automòbil, calçat, ceràmica o 
química) i de la mateixa agricultura. Per tant, 
podem parlar d’una branca industrial comple-
tament transversal.

Pel que fa a les arts gràfiques, que ocupa més 
de cinc mil persones en vora 1.400 empreses, 
es tracta d’una altra branca industrial trans-
versal. Junt amb les aplicacions tradicionals, 
les arts gràfiques també s’usen en la impressió 

d’envasos, tèxtils, ceràmica o plàstics. La revo-
lució digital i l’entrada de les noves tecnologies 
n’ha variat el paradigma i el context competitiu 
general, que ha hagut de variar els productes i 
les estratègies. 

Finalment, sobre la indústria dedicada a la pro-
ducció d’energia a la Comunitat Valenciana cal 
destacar la refineria de British Petroleum (BP) 
al Grau de Castelló, la regasificadora de Sagunt, 
la central nuclear de Cofrentes i la central hi-
droelèctrica de Cortes de Pallás. La refineria 
castellonenca i la regasificadora saguntina es 
beneficien de la ubicació costanera, de manera 
que els grans vaixells carregats de cru o de gas 
tenen un accés fàcil a ambdós instal·lacions. Pel 
que fa a la central de Cofrentes i a la de Cortes 
de Pallás, es beneficien d’un recurs territorial 
tan escàs com preuat en el vessant mediterrani 
espanyol: l’aigua, que proporcionen els cabals 
del Xúquer i del Cabriel, que conflueixen a Co-
frentes. La central cofrentina necessita l’aigua 
del Xúquer com a refrigerant (en un sistema de 
refrigeració en circuit tancat), per a provocar la 
condensació del vapor que, en expandir-se en 
la turbina, mou el generador i produeix energia 
elèctrica. Quant a la central de Cortes-La Muela, 
aprofita un desnivell de cinc-cents metres entre 
el depòsit d’aigua superior de La Muela i l’em-
bassament de Cortes per a generar energia. És 
una de les grans centrals de bombament d’ai-
gua d’Europa, ja que quan hi ha excedent ener-
gètic (de nit) s’aprofita per a pujar l’aigua des 
de l’embassament fins a La Muela, i quan hi ha 
puntes de consum, l’aigua elevada a la nit torna 
a l’embassament i així genera energia (Mem-
brado, 2015b). 

La refineria BP ocupa vora cinc-centes perso-
nes directament, més de 660 contractistes i dos 
mil llocs de treball indirectes. La facturació mit-
jana anual és de dos mil milions d’euros. Es tro-
ba al polígon castellonenc del Serrallo des de 
1967, des d’on subministra el 85% de la deman-
da de combustibles de la Comunitat Valenciana 
i Balears, si bé l’àrea d’influència s’estén a una 
part de les províncies de Guadalajara, Teruel i 
Cuenca (Pitarch, 2017). 

La regasificadora del Port de Sagunt, situada 
sobre una plataforma de vint-i-tres hectàrees 
guanyades al mar, rep gas natural liquat proce-
dent del Mediterrani, Àfrica i Orient Mitjà. El gas 
liquat que arriba al port és novament regasifi-
cat a les instal·lacions saguntines i des d’allí se 
subministra gas natural a empreses (com la ve-
ïna indústria taulellera de la Plana) i a particu-
lars a través del gasoducte de l’arc mediterrani 
i mitjançant vaixells i camions cisterna.

CONSIDERACIONS FINALS

Distribució territorial

A escala territorial cal assenyalar que la indús-
tria valenciana es distribueix de nord a sud per 
tot l’eix mediterrani, si bé des de l’àrea metro-
politana de València fins a Alacant no segueix 
l’eix litoral estricte, sinó el corredor prelitoral 
que evita els relleus del litoral de la Marina. La 
indústria se situa, per tant, en l’eix mediterrani 
entre el Baix Maestrat i el Baix Segura, encara 
que eixes dos comarques són poc representa-
tives, en estar més enfocades al turisme. L’au-
tèntica columna vertebral la marca l’eix indus-
trial entre la Plana i el Baix Vinalopó. Com hem 
dit, una columna fabril que travessa la Plana 
(i s’expandeix cap a l’interior fins a l’Alcora), el 
Camp de Morvedre i l’àrea metropolitana de Va-
lència, a partir d’on abandona el litoral –on hi 
ha indústria, però és molt més tènue– i circula 
per l’eix prelitoral de tradició industrial històri-
ca, format per la Ribera del Xúquer, la Costera, 
la Vall d’Albaida, el Comtat, l’Alcoià i la Foia de 
Castalla, l’Alacantí i tota la Vall del Vinalopó des 
de Villena i Sax fins a Crevillent i Elx.

S’observa que hi ha branques industrials ab-
solutament concentrades en una sola comarca 
o en poques comarques contigües (taulell, au-
tomòbil, calçat, tèxtil), al costat d’altres que es 
distribueixen de manera més o menys homo-
gènia per tota la dorsal industrial valenciana de 
nord a sud, com són l’agroalimentació, química, 
plàstic o el metall. Les primeres coincideixen 
amb els sectors tradicionals (excepte l’automò-

bil) i es tracta de béns de consum final. Les se-
gones coincideixen amb sectors no tan tradicio-
nals i consisteixen, en general, en béns d’equip 
que subministren a altres empreses industrials 
(excepte l’agroalimentària).

Districtes comarcals versus indústria 
metropolitana

Una de les característiques més cridaneres de 
la indústria valenciana és el dualisme industri-
al. D’una banda, trobem districtes industrials de 
caràcter comarcal o supracomarcal i d’origen 
autòcton, amb empreses de grandària mitja-
na o xicoteta que es beneficien de la coopera-
ció o la imitació entre unes i altres. De l’altra, 
grans empreses, entre les quals moltes trans-
nacionals, que cerquen una sèrie d’avantatges 
competitius propis de les grans àrees urbanes 
(sobretot l’àrea metropolitana de València), com 
són la cultura empresarial, la xarxa industrial 
preexistent, el personal qualificat i una accessi-
bilitat adequada. 

Crisi i canvi estructural

Com a conclusió podem afirmar que durant els 
darrers anys s’ha produït un auge de la indústria 
a la Comunitat Valenciana. Els anys de crisi han 
sigut complicats, i pel camí s’han perdut molts 
llocs de treball. Com a aspecte positiu derivat 
de la crisi cal remarcar que ha sigut necessari 
un augment de la inversió per a modernitzar i 
adaptar la indústria als canvis recents i això ha 
implicat un augment de la productivitat, ja que 
amb menys persones ocupades s’han aconse-
guit o superat els nivells de producció anteriors 
a la crisi.

Així mateix, fruit de la modernització i adapta-
ció als mercats de la indústria valenciana, les 
exportacions no han deixat de créixer en els 
darrers anys, i en molts sectors s’han superat 
els valors d’exportació previs a la crisi. Durant 
els anys de la bambolla immobiliària, les in-
versions industrials s’havien estancat o havien 
retrocedit, atés que els empresaris s’estimaven 
més invertir en la construcció abans que en la 
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indústria o altres sectors. No obstant això, vista 
la inviabilitat del sector construcció després de 
l’esclat de la bambolla, la saturació dels serveis 
i l’escassa capacitat d’absorció de l’agricultura, 
han tornat a confiar en el sector fabril com a 
generador de riquesa.

La crisi econòmica, la nova digitalització del 
procés industrial i els canvis recents en els 
hàbits de consum han alterat els paràmetres 
habituals en què es movia la indústria valenci-
ana. D’una banda, moltes empreses industrials 
valencianes, especialment en agroalimentació i 
química, dirigeixen la producció cap a les grans 
empreses de distribució d’aliments i productes 
de neteja i higiene personal (Mercadona, Con-
sum). Altres empreses intenten fer el mateix 
amb distribuïdores de moda i calçat (Inditex) o 
de mobles (sense massa èxit, de moment), ja 
que cada vegada més els hàbits de consum de 
la ciutadania van enfocats a la compra en grans 
superfícies i a través de canals en línia i menys 
a les botigues tradicionals de barri. 

Entre els grans mèrits de la indústria valencia-
na que ha sobreviscut als estralls de les crisis 
estructurals i conjunturals recents cal assenya-
lar la capacitat de reinventar-se i adaptar-se 

als notables canvis tecnològics i de consum 
recents. Una relació entre innovació i super-
vivència empresarial que s’ha vist reforçada 
amb la crisi financera iniciada en el 2008, que 
va evidenciar de nou que ja no són les empre-
ses les que han de competir amb altres empre-
ses d’altres parts del món, sinó que el conjunt 
d’un territori econòmic (clúster) és el que ha de 
competir a escala global.

Com a reptes principals de futur cal reforçar la 
indústria de la maquinària en general, ja que 
s’observa que la producció valenciana està clara-
ment enfocada als béns de consum i, llevat d’ex-
cepcions comptades, la maquinària i els béns 
d’equip s’han d’importar. Produir la maquinària 
al nostre territori augmentaria notablement el 
valor afegit de la indústria. D’altra banda, caldria 
fomentar la innovació en el procés productiu per 
a respondre a les exigències de la ciberindústria 
o industria intel·ligent. Hi ha greus problemes 
estructurals en la xarxa viària que s’haurien de 
resoldre, com el derivat de la falta de competiti-
vitat que significa que no hi haja el corredor me-
diterrani. Finalment, caldria millorar la formació 
de tècnics especialistes en formació professio-
nal i en les universitats per a cada un dels sec-
tors industrials valencians més importants.

LES ÀREES FUNCIONALS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA I EL MERCAT LABORAL INDUSTRIAL

Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa i Jose Vicente Aparicio
Universitat de València

5

¿Quines són les pautes del mercat laboral de 
les àrees funcionals de la Comunitat Valencia-
na? Per a això, s’han consultat com a fonts prin-
cipals:

- Afiliats per codis nacionals d’activitats eco-
nòmiques (CNAE)

- Contractes per sectors i per tipologies
- Aturats i demandants per sectors i per ti-

pologies

En el mercat laboral valencià es comptabilitzen 
al voltant d’1.720.000 afiliats en la Seguretat 
Social, dels quals uns 242.000 s’adscriuen a la 
indústria. És a dir, al voltant del 14% dels treba-
lladors de la Comunitat Valenciana es dediquen 
a la indústria.

5.1. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL 
PER ÀREES FUNCIONALS: CONSIDERACIONS 
GENERALS 

1. El protagonisme de València, de l’àrea 
metropolitana i del conjunt de l’àrea 
funcional que lidera 

Un terç de l’ocupació industrial actual es con-
centra en l’esmentada part del territori valen-
cià, concretament el 35%.

Les altres dos aglomeracions urbanes de la Co-
munitat Valenciana van darrere a certa distàn-
cia: l’àrea funcional de Castelló, amb el 14,6%, i 
la d’Alacant-Elx, amb el 10,8%.

Les àrees funcionals següents en importància 
no superen el 10%, i representen valors relati-
vament baixos, a pesar de la tradició industri-
al d’alguna: el Vinalopó (8,9%), l’Alcoià-Comtat 
(6,5%), la Ribera (5,7%), la Vall d’Albaida (4%) i 
La Vega Baja (3,6%).

2. Una especialització manifesta del sector 
industrial en determinades àrees funcionals

Primer. Un nivell d’especialització industri-
al en àrees funcionals de tradició industrial 
que superen el terç de l’ocupació total. A Alcoi 
l’ocupació industrial representa el 38% del to-
tal del mercat laboral de l’àrea funcional. De 
la mateixa manera, a les àrees funcionals del 
Vinalopó (producció de calçat) la indústria re-
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tics i la química (3.400) i els transformats 
metàl·lics (2.100).

- A la Vall d’Albaida (9.500) sobreïx el sector 
tèxtil (4.200), el plàstic (1.300), els trans-
formats metàl·lics (900), el paper i les arts 
gràfiques (850) i el vidre (600).

- Al Vinalopó (21.400) despunta el calçat i el 
cuiro (9.900), el material de construcció 
(2.600), l’agroindústria (2.000), els produc-
tes metàl·lics (1.000) i el paper i les arts 
gràfiques (1.000).

- A la Vall del Palància (5.000), el sector de 
metal·lúrgia i els transformats metàl·lics 
lidera l’ocupació industrial (2.200), seguit 
de l’alimentació (800), el material de cons-
trucció (800) i la fusta (350).

Les aglomeracions urbanes de la Comunitat 
Valenciana identificades amb determinades 
àrees funcionals donen lloc a un grau de diver-
sitat industrial elevat. Les economies d’aglome-

ració així com les economies d’escala i la con-
centració de demanda de béns de consum han 
donat lloc a una àmplia varietat de productes 
industrials fabricats en eixes àrees funcionals.

- A l’àrea de València, amb 84.700 llocs de 
treball industrials, trobem més d’una dot-
zena de subsectors que ocupen més de mil 
treballadors respectivament.

• El motor i la maquinària concentra uns 
19.100 llocs de treball industrials.

• L’alimentació i en menor mesura les be-
gudes representen uns 15.500 treballs 
industrials.

• Els transformats metàl·lics, 12.400.

• Els plàstics i la química, al voltant d’11.900.

• El moble i el sector de la fusta, 5.300.

• El paper i les arts gràfiques, 3.700.

presenta el 34,2% i a la Vall d’Albaida (tèxtil), 
el 33,9%. 

Segon. En les principals aglomeracions urba-
nes de la Comunitat Valenciana la indústria ad-
quireix cert protagonisme. A l’àrea funcional de 
València representa el 24%, mentre que a la de 
Castelló, el 19%.

Tercer. Altres àrees funcionals que superen la 
mitjana del territori valencià (14% de l’ocupa-
ció valenciana) són la Ribera (18,4%) i Xàtiva 
(16,6%).

3. Consideracions sobre les tipologies 
d’indústries, segons els afiliats industrials, 
segons CNAE

La indústria extractiva només representa el 
0,6% de l’ocupació industrial valenciana, a pe-
nes 1.400 treballadors. Així doncs, la gran ma-
joria de les ocupacions industrials corresponen 
al sector manufacturer. La indústria manufac-
turera representa al voltant del 13,2% de l’ocu-
pació total.

Un tret de l’estructura industrial valenciana és 
el cert grau de diversificació que té, atesos els 
antecedents històrics i la varietat de recursos 
disponibles que hi ha. Els 240.000 llocs de tre-
ball industrials valencians es distribueixen de 
la manera següent:

• L’agroindústria, tant l’alimentació (34.800 
ocupacions) com les begudes (3.200), ocu-
pa la primera posició, amb el 15,8% de 
l’ocupació industrial.

a. L’àrea funcional de València, amb 15.000 
llocs de treball

b. Alacant-Elx, 2.900
c. La Safor, 2.400
d. El Vinalopó, 2.000

• El sector motor (16.300), maquinària 
(12.500) i transport (1.700) concentra el 
12,7%. 

a. L’àrea funcional de València (inclosa Al-
mussafes) suma 19.100

b. Castelló, 3.000
c. La Ribera, 1.300

• El grup integrat per plàstics (15.900), quí-
mica (13.600) i farmacèutics (1.000) repre-
senta de la mateixa manera el 12,7%.

a. L’àrea funcional de València (15.000)
b. Castelló de la Plana (3.800)
c. Alcoi (3.400)
d. La Vall d’Albaida (1.600) i el Vinalopó 

(1.600)

• El calçat i el cuiro té 23.000 treballadors 
industrials, és a dir, el 9,5%.

a. L’àrea funcional d’Alacant-Elx (10.000)
b. Vinalopó (9.900)
c. La Vega Baja (1.900)

• El sector de transformats metàl·lics (20.500) 
representa el 8,5%.

a. L’àrea funcional de València (9.600)
b. Alcoi (2.100)
c. La Ribera (1.800)

• El grup del sector tèxtil (14.400) i confecció 
(4.300) representa el 7,8%.

a. L’àrea funcional de la Vall d’Albaida (4.500)
b. Alcoi (4.100)
c. València (2.300)
d. La Vega Baja (1.400)

4. Els sectors industrials principals segons 
les àrees funcionals (15) valencianes, una 
especialització diferenciada

Les àrees industrials tradicionals mantenen 
uns nivells d’especialització condicionats pels 
antecedents històrics respectius:

- A Alcoi (15.800 llocs de treball industrials) 
destaquen el sector tèxtil (4.100), els plàs-
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• L’electrònic i l’elèctric, 2.300.

• El tèxtil i la confecció, 2.100.

- A l’àrea de Castelló, amb 36.000, trobem una 
diversitat industrial. Destaca la indústria 
ceràmica, amb 16.500; la química, 3.800, i la 
maquinària, 3.000. La resta de subsectors 
estan en major o menor mesura.

- A l’àrea d’Alacant-Elx, que ocupa uns 
26.100, es repeteix la distribució sectorial, 
amb un parell de subsectors destacats, el 
calçat (10.000) i l’alimentació (2.900). La 
resta apareix molt diversificat.

La indústria de les àrees funcionals localitza-
des a l’interior estan condicionada relativa-
ment per la transformació de recursos naturals, 
la producció agropecuària i sectors tradicionals.

- Els Ports té uns 3.200 treballadors industri-
als. Destaca la fabricació de mobles (1.000), 
l’agroindústria (450) i la química (400).

- A l’àrea funcional de Requena-Valle de Ayo-
ra-Rincón de Ademuz treballen uns 2.250 
industrials, dels quals uns 1.200 en ali-
mentació i begudes; metàl·lics, 330, i con-
fecció, 180.

- A Xàtiva (les comarques de la Costera i la 
Canal de Navarrés) ocupen uns 5.050 tre-
balladors industrials. Destaca el sector 
agroalimentari (1.300), el tèxtil i la confec-
ció (650), el moble (600) i la fusta-ciste-
lleria (450).

Una part de les àrees funcionals localitzades 
al litoral es troben condicionades per la influ-
ència del sector turístic i l’evolució de determi-
nats sectors tradicionals de la indústria, entre 
els quals els materials de construcció. En algun 
cas s’observa una dependència industrial res-
pecte del sector turístic; en altres casos, des-
punta certa varietat.

- A la Marina Alta hi ha uns 2.600 llocs de 
treball industrials. Destaquen els transfor-
mats metàl·lics (500), l’alimentació (300) i 
la fusta (250).

- La Marina Baixa és una àrea funcional de 
comportament similar a l’anterior. Dels 
2.600 llocs de treball industrials, 650 es 
dediquen a l’alimentària, 250 als metàl·lics 
i 150 a materials de construcció.

- La indústria de l’àrea de la Safor es troba 
més diversificada. A banda de l’alimenta-
ció (2.400), trobem una varietat d’indústri-
es que ocupen entre tres-cents i cinc-cents 
treballadors segons subsectors: fusta, 
paper, química, materials de construcció, 
metàl·liques i mobles.

- De la mateixa manera a La Vega Baja (8.800 
ocupacions) s’observa certa pluralitat de 
branques industrials. Junt amb activitats 
tradicionals relacionades amb el cuiro i el 
calçat (1.900), l’alimentació (1.700) i el tèx-
til i la confecció (1.400), s’han desenvolu-
pat subsectors com la fusta (600), el mate-
rial elèctric (600), metàl·lics (570), plàstics 
(500) o mobles (400).

Finalment, destaquem les singularitats de l’àrea 
funcional de la Ribera del Xúquer. L’estructura 
industrial actual que té és el reflex d’una evo-
lució durant les darreres dècades condicionada 
per activitats econòmiques tradicionals com la 
primerenca agricultura comercial, la incipient 
indústria que va acompanyar al sector agrícola 
mitjançant la fabricació de béns d’equip o l’eco-
nomia d’exportació de la Ribera Alta i la Ribera 
Baixa. 

L’ocupació industrial de la Ribera és de cator-
ze mil llocs de treball, que es distribueixen en 
una desena de subsectors que depassen els 
tres-cents treballadors. Destaca l’alimentació, 
l’agroindústria (4.750), seguida dels metàl·lics 
(1.800), la maquinària (1.300), la fusta (1.100), 
el paper i les arts gràfiques (1.100), els mo-
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bles (900), el motor i transport (650), la química 
(500), els materials de construcció (400) i els 
plàstics (300).

5.2. ELS CONTRACTES LABORALS PER 
SECTORS 

Durant els anys 2016 i 2017, la mitjana anual de 
contractes laborals és d’uns dos milions. La dis-
tribució per sectors econòmics és molt significa-
tiva. Predomina el sector de serveis, amb més de 
la mitat (51,5%) dels contractes. La indústria re-
presenta el 26,5%, seguida de l’agricultura, amb 
el 16%, i la construcció, amb el 5,8%.

Les àrees funcionals amb una població activa 
ocupada en indústria que supera la mitjana 
valenciana (26,5%) són la del Vinalopó (31,8% 
dels contractes anuals en indústria), la d’Al-
coi (31,8%), València (27,2%) i la Vall d’Albaida 
(23,8%).

Els contractes industrials (266.000) del territori 
valencià es distribueixen de manera desigual 
segons les àrees funcionals. Les àrees en les 
quals se sobrepassa el 5% dels contractes in-
dustrials totals són:

- València (38,3%), que presenta un gran di-
namisme del mercat laboral

- Alacant-Elx (14,3%)
- Castelló de la Plana (10,5%)
- La Ribera (7,7%)
- El Vinalopó (7,2%)
- Alcoi (5%)

5.3. ELS DEMANDANTS D’OCUPACIONS 
INDUSTRIALS
 
El mercat laboral valencià té actualment uns 
420.700 aturats, que es distribueixen entre els 
sectors i agrupacions següents:

- Agricultura: 4%
- Indústria: 14,1%
- Construcció: 8,7%
- Serveis: 66,6%
- Resta, sense activitat: 6,5%

Podem determinar que les àrees funcionals 
que sobrepassen la mitjana d’aturats industri-
als (14,1%) es caracteritzen per certa especia-
lització en l’activitat econòmica:

- Vinalopó (32%)
- Vall d’Albaida (30,1%)
- Alcoi (28,2%)
- Requena (17,8%)
- Xàtiva (16,1%)
- Alacant-Elx (15%)
- La Ribera (14,6%)

S’estima que al voltant de 59.700 aturats es 
troben en el sector industrial. Destaquen l’àrea 
funcional de València, que concentra pràctica-
ment un terç d’eixe volum d’aturats (30,4%) i la 
d’Alacant-Elx (18,9%). Els segueixen el Vinalopó 
(13%), Castelló (8%), Alcoi (5,7%) i La Vega Baja 
(5,4%).



8382

ANÀLISI DE
LA INDÚSTRIA I
L’OCUPACIÓ
EN LES ÀREES
FUNCIONALS



8382

 

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA I 

L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL 

DELS PORTS-BAIX MAESTRAT
Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña 
IIDL i Universitat Jaume I

1. INTRODUCCIÓ

En el present document s’ha fet una anàlisi de 
la situació de la indústria a l’àrea funcional dels 
Ports-Baix Maestrat. Interessa, fonamental-
ment, detectar els subsectors d’activitat més 
importants i sobretot el grau de concentració 
de l’activitat industrial, tenint en compte tant 
la geografia com els subsectors. S’ha de tindre 
present que l’àrea funcional objecte d’estudi es 
caracteritza per un caràcter heterogeni, tant pel 
que fa a l’estructura demogràfica com a l’acti-
vitat econòmica, per tant l’estudi del sector in-
dustrial evidenciarà una vegada més el caràc-
ter dual del territori i, per tant, la necessitat de 
dur a terme estratègies destinades a dispersar 
alguns sectors manufacturers al llarg del seg-
ment costa-interior de l’àrea funcional.

 
 
 

2. ÀREA FUNCIONAL DELS PORTS-BAIX 
MAESTRAT 

L’àrea funcional dels Ports-Baix Maestrat es 
correspon amb els municipis més al nord de la 
Comunitat Valenciana en el límit amb Catalunya 
i Aragó. Inclou un total de trenta-tres municipis 
que pertanyen a les comarques dels Ports, l’Alt 
Maestrat i el Baix Maestrat.1 L’àrea aglutina mu-
nicipis situats al litoral amb una densitat de po-
blació alta i amb una activitat bolcada en el sec-
tor turístic, fonamentalment de «sol i platja», i 
localitats situades a l’interior amb les densitats 
de població més baixes de la província. Com a 

1 Tretze pobles dels Ports, amb Castellfort, Cinctorres, el 
Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Morella, Olocau del 
Rei, Palanques, Portell de Morella, la Todolella, Vallibona, 
Villores i Sorita; díhuit del Baix Maestrat amb Alcalà de 
Xivert, Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, 
Cervera del Maestrat, la Jana, Peníscola, la Pobla de Be-
nifassà, Rossell, la Salzadella, Sant Jordi, Sant Mateu, 
Sant Rafel del Riu, Santa Magdalena de Polpís, Traiguera, 
Vinaròs i Xert; a més de Catí i Tírig, que pertanyen a la co-
marca de l’Alt Maestrat.
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És important observar com les figures 1 i 2 
mostren una evolució divergent, mentre que 
el total d’afiliats a la Seguretat Social a l’àrea 
ha anat creixent a partir del 2013 com a con-
seqüència de la reactivació de l’activitat econò-
mica, el sector manufacturer ha anat perdent 
pes i és evident que no ha recuperat els nivells 
d’abans de la crisi. 

Eixe canvi en l’especialització productiva i la-
boral de pèrdua de potència de la indústria a 
l’àrea representada cal cercar-lo no només en 
la crisi econòmica, sinó també en el tipus d’es-
pecialització industrial prèvia, amb subsectors 
destacats del moble i el tèxtil, molt exposats a 
la competència internacional, l’aparició de nous 
països productors i canvis en el model de de-
manda (especialment en el moble).

La desaparició d’eixos sectors tradicionalment 
vinculats al territori la reemplaça una situació 
actual en relació amb la indústria que, segons 
la classificació estatal d’activitats econòmiques, 
mostra que els nous sectors més rellevants i 
que presenten un percentatge més alt sobre el 
total d’afiliats a la Seguretat Social en el sector 
manufacturer són:

- Sector alimentari (20%)
- Indústria química (19%)
- Fabricació d’altres productes minerals 
no metàl·lics (15%)

- Fabricació de productes metàl·lics, 
excepte maquinària i equip (13%)
- Fabricació de vehicles de motor, remolcs 
i semiremolcs (6%)
- Indústria de la fusta i del suro, excepte 
mobles; cistelleria i esparteria (5,6%)
- Confecció de peces de vestir (4,4%)
- Indústria tèxtil (4%)

La resta de sectors mantenen un percentatge 
inferior al 3% (arts gràfiques i reproducció de 
suports gravats, fabricació de material i equip 
elèctric…).

L’element més destacat és l’expansió de la in-
dústria química a l’espai litoral de l’àrea fun-
cional, especialment a Benicarló, i una mica 
menys a Peníscola i Càlig, la qual cosa ha sigut 
interpretada en clau d’una nova especialització 
productiva per les expectatives de creixement 
generades entorn del sector. 

En termes de localització, les cinc localitats 
amb un pes més considerable del sector manu-
facturer quant al total d’afiliats són: Benicarló, 
Vinaròs, Peníscola, Morella i Rossell (figura 3). 
Hi destaquen Benicarló i Vinaròs, tots dos mu-
nicipis del Baix Maestrat i situats al litoral, entre 
els dos aglutinen el 63% del total d’afiliats del 
sector manufacturer. 

aspecte socioeconòmic principal, l’àrea funci-
onal s’enfronta al problema de la despoblació 
en la zona d’interior, mentre que a la costa la 
situació en termes d’ocupació està mediatitza-
da per canvis en l’especialització industrial i el 
predomini del turisme com a principal sector 
d’activitat. Una realitat dual que permet establir 
tres zones perfectament diferenciades i que 
coincideixen amb els tres pactes per l’ocupa-
ció en els quals s’ha articulat l’àrea funcional: 
el Pacte dels Ports, el Pacte Castelló Nord i el 
Pacte Maestrat-Litoral.

3. RECURSOS TERRITORIALS RELACIONATS 
AMB LA INDÚSTRIA

3.1. Aspectes generals

Tal com s’ha assenyalat, l’àrea funcional es 
caracteritza bàsicament per la desigual es-
tructura demogràfica i com a conseqüència 
del problema de despoblament que afecta els 
municipis situats a l’interior. Característica que 
condicionarà el desenvolupament de la mateixa 
estructura productiva i industrial que retroali-
mentarà les diferències que hi ha a l’àrea i agu-
ditzarà el despoblament. Una manera de tren-
car eixa dinàmica és atendre les necessitats de 
cada un dels municipis i centrar les actuacions 
públiques segons els problemes més impor-
tants. Les propostes se centren a provocar di-
namisme econòmic, i per tant ocupació com a 
prioritat territorial especialment a l’interior, en-
cara que també a l’àrea de la costa i, per tant, 
és necessari articular processos que vagen en 
eixa direcció. 

La població es troba bàsicament localitzada a la 
zona litoral, amb un 84%, la resta es reparteix 
entre la zona intermèdia (10,4%) i els municipis 
situats a la zona més interior de l’àrea (5,1%). 
Cal assenyalar que tres municipis (Benicarló, 
Peníscola i Vinaròs) concentren vora el 72% de 
la població.

Quant a l’activitat econòmica de l’àrea, es troba lli-
gada bàsicament al sector serveis, les dades cor-
responents al total d’afiliats a la Seguretat Social 

 indiquen que el sector comercial (21%), agríco-
la (14.5%) i hostaleria (13.3%) aglutinen quasi el 
50% del total d’afiliats. La indústria manufactu-
rera manté un 13,6% i la construcció un 7,6%. 
D’altra banda, les indústries extractives i altres 
tenen una representació poc rellevant. 

Per tant i atesa la representativitat del sec-
tor industrial, l’anàlisi s’ha fet sobre el sector 
manufacturer, i és l’objectiu principal detectar 
quins són els subsectors més importants i ge-
neradors d’ocupació, així com la distribució al 
llarg del territori. 

Amb la finalitat de disposar d’informació rela-
cionada amb la situació econòmica en la ma-
teixa àrea funcional i analitzar-ne l’evolució, les 
figures 1 i 2 permeten establir comparacions en 
relació amb el sector manufacturer i ens mos-
tren com ha evolucionat el total d’afiliats a la 
Seguretat Social en el conjunt de l’àrea funcio-
nal dels Ports-Baix Maestrat i en el sector ma-
nufacturer. 

Figura 1: Evolució del total d’afiliats a la Seguretat Social 

a l’àrea funcional dels Ports-Baix Maestrat. Font: elabo-

ració pròpia amb les dades de la Seguretat Social

Figura 2. Evolució del total d’afiliats a la Seguretat Social 

en el sector manufacturer a l’àrea funcional dels Ports-

Baix Maestrat. Font: elaboració pròpia amb les dades de 

la Seguretat Social

Figura 3. Percentatge d’afiliats a la Seguretat Social en 

el sector manufacturer en els principals municipis de 

l’àrea funcional (2016). Font: elaboració pròpia amb les 

dades de la Seguretat Social
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alitza bàsicament en la indústria alimentària i la 
fabricació de mobles. Finalment, en este detall 
territorial de la indústria a l’àrea funcional dels 
Ports-Baix Maestrat, s’assenyala la producció 
de vehicles de motor (adaptació i remolcs) a 
Peníscola, per una única empresa que suposa 
més de la mitat de l’ocupació industrial de la 
localitat, i pel que representa d’incorporació de 
R+D+I en el procés productiu. 

En resum, l’àrea funcional estudiada mostra 
una presència industrial inferior a altres àrees 
funcionals, amb una multiespecialització in-
dustrial, tant per la desaparició d’empreses de 
sectors tradicionals durant la crisi (fusta-moble 

i tèxtil), com per l’aparició d’altres sectors que 
cobreixen només en part l’activitat industrial de 
la zona. Les figures 1 i 2 han posat de manifest 
un canvi en el model de producció de l’àrea en 
detriment de la indústria davant del sector ser-
veis (turisme) que actua com a relleu en l’ocu-
pació de la mà d’obra. 

No obstant això, l’especialització d’alguns muni-
cipis en determinats sectors manufacturers posa 
en relleu la necessitat d’adaptar les polítiques ac-
tives d’ocupació a la realitat del territori i establir 
mecanismes que reactiven algunes de les activi-
tats productives més rellevants amb la finalitat de 
frenar els processos de despoblament.

A partir de la concentració de la indústria que 
mostra la figura 3, en relació amb la resta 
de municipis, i encara que les dades globals 
mostren una polarització clara de l’activitat 
econòmica, hem de considerar que estem 
davant de municipis xicotets amb poblaci-
ons que, en algun cas no superen els cinc-
cents habitants, per tant, els percentatges en 
la majoria de casos entre municipis no són 
comparables. La presència d’un taller de re-
paracions o l’obertura d’una empresa xicote-
ta, en els municipis d’interior pot generar una 
activitat econòmica significativa i amb capa-
citat d’arrossegament.

3.2. Anàlisi de localització dels subsectors 
productius principals

A escala territorial i atés el caràcter de l’àrea 
funcional que estudiem, és important analitzar 
l’especialització dels municipis amb la finalitat 
de detectar l’activitat més rellevant en cada un, 
i així poder establir polítiques adaptades a cada 
territori que impulsen l’activitat predominant 
en cada un. 

Els municipis amb més diversitat industrial són 
els que constitueixen objecte de localització de 
la indústria manufacturera i que es mostren en 
la taula 3, junt amb Alcalà de Xivert. No obstant 
això, altres municipis amb problemes de des-
població i situats a l’interior presenten encla-
vaments manufacturers que, encara que des 
d’un punt de vista estadístic no són rellevants, 
sí que són una activitat econòmica significativa 
per al municipi i que en alguns casos podria ser 
objecte d’arrossegament d’altres activitats del 
mateix sector o d’altres de relacionats. 

Precisament per la importància per al conjunt 
del territori a escala municipal, creiem interes-
sant l’anàlisi més detallada dels detalls de l’ac-
tivitat industrial a l’àrea funcional des d’un punt 
de vista local. L’estudi mostra una diversitat de 
subsectors, alguns tradicionals, que de manera 
aïllada mantenen la seua importància en diver-
sos municipis.

Entre eixos subsectors destaca, per la impor-
tància històrica, el de la fusta i el moble amb 
presència a Benicarló, Vinaròs, Sant Jordi i Ros-
sell; amb empreses en algun cas que suposen 
fins al 80% de l’ocupació industrial, si bé i a 
escala de conjunt, les xifres d’ús del subsector 
es troben molt lluny de la importància que va 
tindre en el passat a l’àrea. Des d’una anàlisi 
local, el subsector es constitueix com a activitat 
manufacturera principal en les localitats de Ca-
net lo Roig, Morella, Sant Mateu i Càlig. 

Un segon subsector amb gran representació 
en el passat va ser el tèxtil i la confecció, que 
igual que ha succeït amb el moble té més poca 
importància. Els municipis amb rellevància en 
el subsector són Portell de Morella, el Forcall 
(com a activitat destacada i amb un alt grau 
d’especialització en el segment tèxtil) i Vinaròs, 
i una mica menys a Alcalà de Xivert. 

El tercer escaló en importància per l’impacte re-
latiu en alguns municipis de l’àrea és la indús-
tria de l’alimentació amb empreses que desta-
quen a Morella i Catí, i també en segments de 
producte diferent a Vinaròs, la Jana i Traiguera. 
Quant al subsector, l’especialització ve de la mà 
d’apostes empresarials per producte de quali-
tat (formatgeries) i línies de producció artesa-
na consolidades, i que serveixen en alguns dels 
casos de referent quant a model d’empresa al 
territori. Altres segments d’indústria alimentà-
ria van units a la producció i comercialització 
d’oli i productes de l’olivera, especialment a la 
zona intermèdia en una estratègia de fer valdre 
el cultiu de les oliveres mil·lenàries; i també, 
encara que en menor mesura, de la possibili-
tat de transformació industrial de productes de 
pesca i hortalisses a l’àrea litoral. 

La resta de subsectors, tot i no ser tan significa-
tius com els anteriors, representen una activitat 
fonamental per a determinades localitats. És el 
cas dels municipis de Sant Rafel del Riu, San-
ta Magdalena, Traiguera i Rossell, que mostren 
especialització en empreses de materials de 
construcció. Mentre que la Salzadella s’especi-
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ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA I 

L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL 

DE CASTELLÓ
Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña
IIDL i Universitat Jaume I

1. INTRODUCCIÓ

En el present document s’ha fet un estudi de la 
indústria localitzada a l’àrea funcional de Cas-
telló. L’objectiu fonamental consisteix a identi-
ficar els sectors d’activitat principals i la loca-
lització geogràfica, amb la finalitat de detectar 
les possibilitats de creació d’ocupació i de dina-
mització de territoris afectats per problemes de 
despoblament i desindustrialització. No obstant 
això, en el cas que ens ocupa, l’àrea funcional 
de Castelló resulta una miqueta especial, ja 
que l’activitat industrial es troba pràcticament 
concentrada tant sectorialment com geogràfi-
cament en el clúster o districte industrial de la 
ceràmica.

2. ÀREA FUNCIONAL DE CASTELLÓ

L’àrea funcional la conformen setanta munici-
pis que ocupen tota l’àrea central de la provín-
cia de Castelló,1 i presenta una gran diferència 
entre l’espai litoral, la franja intermèdia i l’in-
terior rural. La major part de la població, les 

1 Aín, Albocàsser, l’Alcora, Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Al-
massora, Almenara, les Alqueries, Arañuel, Ares del Maes-
trat, Argelita, Artana, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Benafi-
gos, Benassal, Benicàssim, Benlloc, Betxí, Borriana, Borriol, 
Cabanes, Castelló de la Plana, Castillo de Villamalefa, Cirat, 
Cortes de Arenoso, Costur, les Coves de Vinromà, Culla, Es-
lida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Fuentes de Ayódar, la 
Llosa, Llucena, Ludiente, Moncofa, Nules, Onda, Orpesa, la 
Pobla Tornesa, Ribesalbes, Sant Joan de Moró, la Serratella, 
la Serra d’en Galceran, Suera, Tales, Toga, Torralba, la Torre 
d’en Besora, la Torre d’en Doménec, Torreblanca, Torre-xi-
va, les Useres, la Vall d’Alba, la Vall d’Uixó, Vallat, Vilafamés, 
Vilanova d’Alcolea, Vilar de Canes, Vila-real, la Vilavella, 
Vilafranca, Villahermosa del Río, Villamalur, Vistabella del 
Maestrat, Xilxes, Xodos i Zucaina; inclou íntegrament les 
comarques de la Plana Baixa i Plana Alta i l’Alcalatén, i par-
cialment les de l’Alt Maestrat i Alto Mijares.
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Figura 1. Total d’afiliats a la Seguretat Social a l’àrea 

funcional de Castelló, 2012-2016. Font: elaboració prò-

pia amb dades de la Tresoreria de la Seguretat Social, 

2012-2016

Figura 2. Total afiliats a la Seguretat Social en el sector 

manufacturer a l’àrea funcional de Castelló. Font: Obser-

vatori d’Ús del SEPE, 2012-2016; elaboració pròpia

Figura 4: Municipis amb més pes relatiu de la indústria sobre el total de llocs de treball al municipi. Font: elaboració 

pròpia amb dades de l’Observatori d’Ús del SEPE, 2017

Figura 3. Ús del sector manufacturer (percentatge sobre 

el total afiliats a la Seguretat Social en el sector manu-

facturer). Font: elaboració pròpia amb dades de l’Obser-

vatori d’Ús del SEPE, 2017

ciutats més grans i els entorns no rurals, i les 
activitats econòmiques més significatives i di-
nàmiques es troben a la zona litoral i a la franja 
intermèdia, i la resta del territori queda relegat 
a un paper menor en la majoria dels indicadors 
socioeconòmics que es puguen analitzar.

3. RECURSOS TERRITORIALS RELACIONATS 
AMB LA INDÚSTRIA

3.1. Aspectes generals

L’especialització de l’àrea en la indústria és evi-
dent, i suposa entorn del 20% de l’ocupació total 
i constitueix el principal element diferencial en 
comparació d’altres àrees metropolitanes. Així, 
a Castelló de la Plana la indústria representa el 
8,2% de l’ocupació total, la qual cosa ja és de 
per si mateix una dada elevada, i veiem com ar-
riba al 20% a Vila-real. De fet, si excloem Caste-
lló de la Plana i l’efecte capitalitat en prestació 
de serveis, el pes de la indústria se situa en el 
31% per a la resta de l’àrea funcional, la qual 
cosa definitivament mostra la importància del 
sector en ocupació, però sobretot com a sector 
central de l’activitat econòmica.

Quant a la trajectòria recent del conjunt de l’ac-
tivitat econòmica, la figura 1 mostra com ha 
evolucionat el nombre d’afiliats a la Seguretat 
Social per al conjunt del territori, la qual cosa 
permet identificar perfectament com l’efecte 

de la crisi comença a desaparéixer a partir del 
2013, amb l’augment en la contractació de tre-
balladors i la recuperació econòmica.

En la figura 2 es representa l’evolució única-
ment del sector industrial, cal destacar com 
l’evolució és similar a la del conjunt de les ac-
tivitats econòmiques, i fins i tot s’observa com 
l’any 2016 el sector manufacturer es va incre-
mentar en major mesura que el conjunt de l’ac-
tivitat econòmica, degut sobretot a l’impuls de 
la indústria ceràmica que continua com a sec-
tor de referència a l’àrea i que en el 2018 recu-
pera nivells de producció previs a la crisi (volum 
de vendes equivalents als anys 2005-2006).

En anàlisi de la distribució de l’activitat econò-
mica es pot abordar des de dos punts de vista:

1. Tenint en compte la localització de l’acti-
vitat manufacturera, és a dir, la distribució 
en l’espai.

2. Caracteritzant els municipis en funció de 
l’activitat econòmica, aspecte que analitza 
la tendència dels territoris a l’especialitza-
ció sectorial o cap a diversificació indus-
trial, depenent, entre altres factors, de la 
ubicació geogràfica del municipi. 

La figura 3 mostra com es distribueix l’activi-
tat manufacturera entre els municipis més im-
portants, que per orde d’importància són: Onda 

(14,1%), Vila-real (14%), Castelló de la Plana 
(13,1%), l’Alcora (13%), Almassora (10,5%), 
Nules (6,4%), Vilafamés (3,9%) i la Vall d’Uixó 
(3,6%). Els huit municipis concentren vora el 
80% de l’ús del sector manufacturer. Tots s’en-
claven en el districte industrial de la ceràmica, 
i són per tant els més industrialitzats de l’àrea 
funcional. La diversitat industrial és més gran 
en l’espai central de l’àrea urbana de Castelló 
(Castelló de la Plana, Almassora i Vila-real), i 
quant a l’especialització ceràmica és mes evi-
dent a Onda, l’Alcora i Vilafamés.

La llista dels enclavaments industrials princi-
pals a l’àrea posa de manifest la importància 

del districte industrial de la ceràmica i l’elevada 
concentració d’activitat industrial i de serveis 
associada a la producció de paviments i reves-
timents ceràmics (frites, maquinària i altres 
activitats annexes) representa l’element central 
quant a l’activitat industrial, al qual hem d’unir 
l’efecte de l’àrea urbana de Castelló com a refe-
rència de centralitat de l’àrea funcional.

No obstant això, cal destacar l’activitat indus-
trial vinculada a la resta del territori, indispen-
sable per a la mateixa dinamització dels muni-
cipis situats a l’interior de l’àrea funcional. Per 
tant, la figura 42 ens mostra els municipis amb 
un índex de concentració industrial alt, en els 
quals pràcticament tot l’ús del municipi es lo-
calitza en l’activitat manufacturera. Veiem que 
a Vilafamés es concentra el 77% de l’ocupació 
total en el sector industrial, seguit d’altres mu-
nicipis amb presència destacada de la indústria 
ceràmica com l’Alcora, la Pobla Tornesa i Sant 
Joan de Moró (tots amb percentatges superior 
al 65%), i la Vall d’Alba, Onda i Borriol amb per-
centatges pròxims al 50% d’ocupació industrial 
vinculada majoritàriament amb el sector ce-
ràmic. Tan sols les Coves de Vinromà presen-
ta una especialització diferent, amb una única 
empresa gran en el subsector de construcció 

2 S’han considerat els municipis amb més de cinc-centes 
ocupacions. 
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mecànica i que representa prop de la mitat de 
les ocupacions del municipi.

3.2. Anàlisi de localització dels subsectors in-
dustrials principals

Fer referència als subsectors més representa-
tius a l’àrea funcional de Castelló i la seua lo-
calització concreta obliga a girar la mirada en 
primer terme sobre el districte industrial de la 
ceràmica i els vint-i-cinc municipis que identifi-
quem com a integrants i que agrupem en tres 
nivells:

a) Un primer nivell format per localitats pione-
res en la producció ceràmica i amb un pes 
específic elevat: Vila-real, l’Alcora, Onda, 
Castelló de la Plana, Almassora i Sant Joan 
de Moró.

b) Segon nivell integrat pels municipis que van 
constituir la primera fase d’expansió: Nules, 
Vilafamés, Borriol, Ribesalbes i Figueroles.

c) Tercer nivell, format pels darrers municipis 
d’ampliació del sector ceràmic i per aquells 
que aporten continuïtat geogràfica i perso-
nes pertanyents al mercat de treball sectori-
al: Cabanes, la Vall d’Alba, la Pobla Tornesa, 
Benicàssim, Orpesa, Llucena, Betxí, les Al-
queries, la Vilavella, Borriana, la Vall d’Uixó, 
Moncofa, Xilxes i la Llosa.

Es tracta de municipis plenament vinculats amb 
el sector ceràmic; tant pel que representen en 
terme d’ocupació com per vinculació socioeconò-
mica amb el sector. Una relació sectorial intensa 
i estreta que va tindre la contrapartida negativa 
durant la crisi econòmica, amb xifres de desocu-
pació superiors al 30% d’aturats respecte de la 
població activa, situació que ara ha canviat, gràci-
es en part a la fortalesa de la indústria ceràmica 
en els diversos subsectors productius que té. 

En termes d’ocupació directa,3 la producció 
de taulells genera una xifra pròxima als díhuit 

3 Dades del 2018, semestre primer.

mil llocs de treball, mentre que la producció 
de frites s’acosta a les quatre mil ocupacions 
directes, la qual cosa fa un total d’ocupació en 
els dos subsectors d’uns vint-i-dos mil llocs de 
treball; als quals caldria afegir altres activitats 
relacionades directament amb la producció ce-
ràmica com la fabricació de maquinària, trans-
port específic (argiles), embalatges i altres ac-
tivitats de suport que eleven la xifra d’ocupació 
total del sector ceràmic per damunt dels vint-i-
sis mil treballadors.

El procés actual de creixement en la indústria 
ceràmica s’explica per la consolidació del mo-
del exportador del sector. El mercat exterior, 
que ja abans de la crisi representava un per-
centatge de vendes superior al 50% en cas de 
la producció de taulells, i de fins al 60% en el de 
frites i esmalts; ara els percentatges en tots dos 
subsectors assoleixen xifres pròximes al 80% 
de la facturació total. La importància creixent 
de les exportacions ha d’interpretar-se, tant per 
una voluntat de canvi cap a altres mercats, com 
sobretot en clau de competitivitat sectorial a 
través de la innovació tecnològica. 

L’aposta per la innovació representa una basa 
estratègica clara per a la consolidació de pro-
ductes i mercats amb més valor afegit, que són 
els que en definitiva tenen reflex en les xifres 
de facturació. La part de R+D+I en el sector ce-
ràmic ha vingut, principalment, de la mà dels 
fabricants de frites i esmalts ceràmics, com a 
proveïdors de solucions tècniques al procés 
productiu, però també amb solucions estèti-
ques que contribueixen a crear mercat. Ara com 
ara és de nou el segment d’esmaltat el que dis-
posa d’una nova tecnologia basada en injecció 
per raig de tinta (inkjet), de tipus digital, la qual 
cosa suposa un amplíssim ventall de solucions 
decoratives, disseny i diferenciació de producte; 
i també en el que representa en el procés pro-
ductiu en reduir significativament el temps de 
fabricació; augmenta l’eficiència i productivitat 
de les línies de producció i decoració, millora en 
la qualitat del producte acabat i, en definitiva, 
permet una gamma més àmplia de productes 

ceràmics. La nova tècnica de pigmentació su-
posa, en la pràctica, obrir el producte ceràmic a 
nous usos i consolida la producció en el distric-
te industrial de la ceràmica.

A més de la transcendència del districte indus-
trial de la ceràmica per al territori s’han d’es-
mentar altres especialitzacions productives que 
hi ha en municipis concrets de l’àrea funcional i 
que en algun cas condicionen l’esdevindre pro-
ductiu de les localitats. Així doncs, trobem els 
casos següents:

a) Indústria química, és especial amb els en-
clavaments entorn del port de Castelló de la 
Plana i Almassora, amb diverses empreses 
d’àmbit internacional no directament vincu-
lades amb la producció de frites i que aglu-
tinen. 

b) Indústria tèxtil, amb una fàbrica a Borriol 
amb 750 empleats, i amb menys importàn-
cia a Benicàssim, amb cent seixanta ocupa-
cions.

c) Indústria de refinament a Castelló de la Pla-
na, amb una refineria de petroli amb una 
mica més de cinc-cents llocs de treball.

d) Pales per a aerogeneradors (aspes), amb 
una planta a les Coves de Vinromà amb uns 
cinc-cents treballadors. Hi ha una altra em-
presa vinculada amb producció de genera-
dors a la Vall d’Uixó.

e) Paper i cartó, en el cas de Betxí amb una 
empresa de cartonatges que té 230 treba-
lladors, una paperera a Borriana amb 180, i 
una de més poca dimensió a Moncofa.

f) Indústria del cuiro i del calçat, que manté 
presència a la Vall d’Uixó amb una mica més 
de dos-centes ocupacions.

Com s’ha pogut comprovar, tant per estructu-
ra sectorial com per importància en l’ocupació, 
l’activitat industrial es concentra a la franja li-

toral i intermèdia de l’àrea funcional, queda ex-
closa com a localització industrial tota la zona 
interior. Una anàlisi de detall ens aporta infor-
mació sobre xicotetes indústries que, a pesar 
de la importància local, l’efecte sobre el territori 
de l’àrea funcional que tenen és mínim. L’espe-
cialització industrial de la resta de municipis 
es mou dins del sector agroalimentari (des del 
sector carni, sucs i conserves, i embotelladores 
d’aigua). 

Hem d’afegir-hi, i com s’ha indicat en relació 
amb el sector ceràmic, i especialment en el 
segment de frites i esmalts ceràmics, la impor-
tància de la innovació en la indústria. En eixe 
sentit, no es tracta només de la ceràmica, sinó 
també d’altres sectors que es nodreixen de ser-
veis tecnològics i d’innovació que han contribuït 
a interioritzar pautes favorables a R+D+I en el 
conjunt del sector industrial. De fet, i com re-
sulta evident en observar l’evolució industrial 
de l’àrea funcional, l’aposta generalitzada per la 
innovació és l’element que hi ha darrere de la 
recuperació industrial i de la consideració com 
a sector de futur clau per a la creació d’ocupa-
ció i el desenvolupament territorial.

3.3. Recurs territorial: polígons i zones indus-
trials a l’àrea funcional de Castelló

Un punt que no és possible passar per alt en 
l’estudi de la indústria a l’àrea funcional és la 
localització de polígons i àrees industrials, a 
més d’indicar diverses qüestions sobre la dis-
ponibilitat de sòl industrial. En eixe sentit, un 
primer aspecte que s’ha de tindre en compte és 
el grau d’ocupació diferent dels espais indus-
trials resultat tant de la crisi econòmica, com 
sobretot de diferències quant al moment de po-
sada en marxa de cada polígon. Així, és possible 
distingir entre:

• Zones industrials ocupades íntegrament, i 
que es corresponen amb zones industrials 
més antigues que per importància de gran-
dària se situen a la zona litoral i franja inter-
mèdia, a més de punts concrets de l’interior 
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rural. Com a exemple de polígons desenvo-
lupats en els anys d’expansió econòmica, i 
plens en la pràctica totalitat.

• Zones amb un nivell d’ocupació baix i amb 
moltes parcel·les disponibles (superior 
al 50% del sòl total). Quant a percentatge 
d’ocupació de parcel·les és el més rellevant 
i constitueix el punt central de l’estratègia 
industrial del territori. La localització es cor-
respon amb els municipis on la proporció 
entre edificabilitat industrial vacant i total és 
més gran; i a més coincideix amb municipis 
amb més intensitat industrial. És el cas con-
cret d’Onda, Almassora i la Vall d’Alba en els 
quals el sòl industrial va suposar una priori-
tat en els processos d’ordenació municipal; 
però també en altres municipis com el cas de 
Vila-real, Castelló de la Plana o la Vall d’Uixó, 
on alguns dels polígons industrials presen-
ten índexs d’ocupació baixos. Un exemple de 
la situació és el polígon industrial entorn de 
la CV-10 (entre el riu Millars i el camí Fon-
do - Rambla del Millars) on la disponibilitat 
actual de sòl industrial és elevada en tota 
l’àrea industrial (polígons Sitjar, Madrigal i 
Onda Sud) que afecta diversos municipis de 
l’àrea. Un altre aspecte a incloure quant a 
ocupació industrial és el que fa referència a 
naus industrials (i magatzems) sense ús ac-
tual resultat del tancament d’empreses du-
rant els anys més durs de la crisi econòmi-
ca. La distribució d’eixa dotació industrial es 
concentra precisament en els polígons amb 
més pes del sector ceràmic i situa moltes de 
les empreses entorn de l’eix CV-20 (especi-
alment a Onda) i a l’Alcora i en molts altres 
municipis amb més poc pes específic en la 
indústria, com és el cas de Borriol.

• Zones no ocupades i on el sòl disponible 
equival a més del 90% del total. Ací es fa ne-
cessari fer esment del grau de desenvolupa-
ment de la zona industrial; ja que en molts 
dels casos on la disponibilitat és alta o molt 
alta, el nivell de desenvolupament i dotaci-
ons són inferiors. S’hi troben en eixa situació 

parcel·les de municipis xicotets, on hi ha re-
serva de sòl industrial sense desenvolupar 
(o amb desenvolupament parcial), però que 
en el conjunt representa una part molt ele-
vada del total de sòl disponible municipal.

Se’n desprén com a conclusió l’abundància de 
sòl a l’àrea funcional, la qual cosa desaconsella 
la promoció de noves àrees industrials excepte 
situacions especials en àrees concretes a iden-
tificar i en les quals no hi haja sòl industrial en 
una subàrea pròxima al municipi promotor o bé 
es requerisquen serveis o condicions especials 
derivades del tipus d’activitat industrial especí-
fica que s’hi pretenga instal·lar.

Precisament hem d’assenyalar una tendència 
observada en altres zones de la Comunitat Va-
lenciana, i que comença a traslladar-se a l’àrea 
funcional de Castelló. Ens referim a la deman-
da de sòl industrial en parcel·les grans.4 Qüestió 
que s’ha d’analitzar des de, almenys, dos punts 
de vista; d’una banda, la necessitat de grans par-
cel·les estaria associada a grans instal·lacions 
industrials noves a la zona industrial concreta 
(polígon), la qual cosa ens indica que no hi ha 
capacitat d’expansió i justifica requisits de parce-
l·la amplis. D’altra banda, en tractar-se de grans 
empreses (grans instal·lacions) es converteixen 
en «objecte de desig» de propostes d’expansió 
industrial de la pràctica totalitat de municipis, 
per la qual cosa des del punt de vista municipal 
seria desitjable tindre eixes parcel·les (pastilles) 
gegants. Ara bé, com ocorre en qualsevol acció 
urbanística, és necessari computar l’impacte en 
costos i expectatives d’ubicació d’eixes grans 
empreses; cosa que ens porta a analitzar la de-
manda de sòl des d’un punt de vista no exclusi-
vament municipal sinó territorial. Dit d’una altra 
manera, l’àrea funcional de Castelló (més enllà 
d’un municipi concret) precisa garantir la dis-
ponibilitat de parcel·les industrials gegants, que 
permeten la instal·lació de grans empreses que 
poden exercir un paper destacat en la creació 
d’ocupació i consolidació d’activitats.

4 Parcel·les de grandària mínima entorn de 25.000 me-
tres quadrats.

Finalment, hem d’assenyalar que la situació con-
creta dels polígons i zones industrials de la Comu-
nitat Valenciana serà objecte de revisió en els prò-
xims mesos arran de l’entrada en vigor de la llei 
14/2018 referida a polígons i zones industrials. En 
la dita norma s’estableix que els espais industri-
als han de revisar el conjunt de serveis i dotacions 
per a determinar el nivell de «qualitat», distingint 
entre àrea industrial bàsica, consolidada i avança-
da. Amb el coneixement detallat (sobretot dels po-
lígons industrials) es disposarà també d’un cens 
aproximat d’urbanització (sòl disponible) en cada 
un; cosa que ens permetrà precisar en un grau 
més alt les observacions anteriors.

Amb tot això, el resultat és la ubicació indus-
trial en zona litoral i franja intermèdia, consti-
tueix un cinturó industrial que envolta la ciutat 
de Castelló a través dels principals eixos viaris 
d’ús intern i de la CV-10 que s’articula tant en 
clau interna al districte industrial com a via de 
pas de gran capacitat. Entre les subàrees de 
concentració industrial principals s’assenyalen:

• Espai central de l’àrea urbana de Castelló, 
entre els municipis de Castelló de la Plana 
(zona sud), Almassora i Vila-real, i inclou 
l’espai del port, la refineria i la connexió amb 
la zona industrial dels altres dos municipis 
(ceràmica i altres activitats).

• Eix viari de la carretera de Vila-real a Onda, 
amb concentració d’empreses a banda i 
banda de la via CV-20 en indústria ceràmica.

• Zona industrial de ceràmica a Sant Joan de 
Moró i l’Alcora (CV-16).

• Àrea industrial de la Vall d’Uixó i Nules. Acti-

vitat en ceràmica i altres indústries.

• Zona de Vilafamés i la Pobla Tornesa centra-
da en indústria ceràmica (en CV-15, com a 
ramal de la CV-10).

• Zones de la Vall d’Alba i Cabanes amb indús-
tria ceràmica (entorn de l’eix de la CV-10).

• Zona CV-10 riu Millars a l’altura del camí 
Fondo en procés d’ocupació per a activitats 
de logística i sector ceràmic.

Les implicacions sobre el mercat de treball de 
la indústria a l’àrea funcional cal analitzar-les 
des de tres dimensions:

- Especialització en sector ceràmic, amb un 
desenvolupament actual que incorpora pro-
cessos d’avanç tècnic, fet que traduït en 
termes laborals suposa majors requisits de 
formació i professionalització en noves tec-
nologies aplicades a la indústria.

- Concentració territorial que manté els pa-
trons previs a la crisi i que localitza el mer-
cat de treball a la costa i la franja intermèdia. 
És raonable establir-ne un segon nivell ter-
ritorial d’activitat i població, deixant en una 
situació crítica l’interior de l’àrea funcional 
on el problema de la falta de població s’uneix 
a l’envelliment i un teixit productiu dèbil amb 
escassa presència de la indústria.

- Presència d’altres subsectors industrials d’im-
portància, especialment a l’entorn de l’àrea ur-
bana de Castelló, amb potencial de creixement 
i consolidant la preferència relativa per la in-
dústria del conjunt de l’àrea funcional.
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ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA 

I L’OCUPACIÓ: ÁREA FUNCIONAL 

DE LA VALL DEL PALÀNCIA
Juan Ramón Gallego, Ernest Cano i Josep Vicent Pitxer  
Universitat de València

El marc territorial de referència en el present 
document és l’àrea funcional de la Vall del 
Palància, segons que es defineix en l’Estratè-
gia Territorial de la Comunitat Valenciana que 
aprovà la Generalitat Valenciana en el 2011 
(Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell). Es 
tracta d’un espai que abasta les comarques del 
Camp de Morvedre i de l’Alt Palància, així com 
diversos municipis de l’Alto Mijares. En concret, 
l’àrea funcional de la Vall del Palància inclou els 
municipis següents: Albalat dels Tarongers, Al-
fara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia 
d’Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet 
d’en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Quart de 
les Valls, Quartell, Petrés, Sagunt, Segart, Tor-
res Torres, Algimia de Almonacid, Almedíjar, 
Altura, Azuébar, Barracas, Benafer, Bejís, Cas-
tellnovo, Caudiel, Chóvar, El Toro, Gaibiel, Geldo, 
Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina, 
Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, 
Torás, Vall de Almonacid, Viver, Montanejos, 

Montán, La Puebla de Arenoso, Villanueva de 
Viver i Fuente la Reina. Els primers setze cor-
responen al Camp de Morvedre, els vint-i-set 
següents a Alto Palancia i els cinc darrers a Alto 
Mijares. En conjunt, es tracta d’una àrea que in-
tegra quaranta-huit municipis localitzats a les 
províncies de València i Castelló. 

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA 
FUNCIONAL DE LA VALL DEL PALÀNCIA 

Comencem el treball analitzant de manera ge-
neral els diferents sectors econòmics a l’àrea 
funcional, amb dades d’afiliacions a la Seguretat 
Social. Font que fa referència als llocs de treball 
(afiliacions en alta) que hi ha en les empreses 
situades en municipis de l’àrea. Es tracta, per 
tant, d’ocupacions que poden cobrir persones 
residents a la mateixa àrea o en altres. L’es-
tacionalitat d’algunes activitats productives fa 
que les dades, especialment en algunes zones 
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i sectors, puguen variar de manera important 
al llarg de l’any. En general, farem referència a 
dades de final d’any en el període del 2013 al 
2016 per a arreplegar l’augment de l’ocupació 
posterior a la crisi. Atés que les dades de l’àrea 
funcional s’obtenen per agregació de les de 
cada municipi, com més gran és la desagrega-
ció sectorial apareixen situacions amb menys 
de cinc unitats que per secret estadístic no s’ar-
repleguen, de manera que poden distorsionar 
en part la imatge obtinguda. 

Encara que conjuntament caldria parlar d’una 
àrea industrial, en l’àrea funcional de la Vall 
del Palància l’agricultura presenta un pes dos 
punts i mig superior respecte a la mitjana va-
lenciana, la qual cosa remet a la relativa espe-
cialització agrícola en algunes zones del Camp 
de Morvedre (especialment a les Valls) i de l’Alto 
Palancia. A la fi del 2016 l’agricultura represen-
ta un 6,7% de les afiliacions a la Seguretat So-
cial de l’àrea funcional. La reculada lleugera de 
l’ocupació en el sector des del 2013 evidencia la 
crisi estructural que arrossega el sector des de 
les darreres dècades, encara que continua sent 
una activitat important a l’àrea funcional. 

L’ocupació industrial a la Vall del Palància su-
posa un 20,2% de les afiliacions a la Seguretat 
Social de l’àrea funcional en el 2016. Pes de la 
indústria a l’àrea funcional que supera en cinc 
punts la mitjana valenciana, per la qual cosa es 
pot parlar d’una certa especialització relativa 
industrial de l’àrea. Encara que l’àrea no té la 
forta especialització d’altres àrees funcionals, 
com ara Alcoi o la Vall d’Albaida o el Vinalopó, 
sí que presenta una especialització sectorial re-
lativa i en empreses de relativa grandària que 
en justifica la consideració. En el període que va 
del 2013 al 2016, l’ocupació industrial a l’àrea 
funcional ha crescut un 6,5%, i se’n manté esta-
ble el pes relatiu. Una estabilitat que reflecteix 
alguns problemes de fons que es consideren 
posteriorment. 

El sector serveis tenia en el 2016 un 66,6% de 
les afiliacions a la Seguretat Social, uns huit 
punts menys del nivell de terciarització del con-

junt valencià, la qual cosa s’explica per la referi-
da major importància de la indústria i, en me-
nor mesura, també de l’agricultura. El pes més 
baix del terciari a la Vall del Palància també 
s’explica per menys presència d’activitats com 
ara comerç en gros i a la menuda, activitats ad-
ministratives o activitats sanitàries i de serveis 
socials. En canvi, destaca el pes més gros de 
l’hostaleria i, en menor mesura, del subsector 
de transports i emmagatzematge, vinculats en 
el primer cas amb el turisme i la segona resi-
dència, i en el segon amb la importància tradici-
onal de la indústria a la zona i l’impuls de fa poc 
de les activitats logístiques. Quant a la cons-
trucció, a la fi del 2016 representava un 6,5% 
del total de les afiliacions a la Seguretat Social 
de l’àrea funcional, amb un nombre d’efectius 
molt similar encara que lleugerament inferior 
als que hi havia tres anys abans, la qual cosa 
suggereix una certa estabilitat del sector des-
prés de la crisi. 

2. COMPOSICIÓ I DINÀMICA RECENT DE LA 
INDÚSTRIA A LA VALL DEL PALÀNCIA 

Les branques industrials que tenen una presèn-
cia més significativa a l’àrea funcional de la Vall 
del Palància són la metal·lúrgia, la fabricació 
de productes minerals no metàl·lics, la indús-
tria de la fusta i del suro, la indústria química i 
la indústria de l’alimentació. Per a comprendre 
l’especialització relativa que hi ha cal tindre en 
compte que el procés de reindustrialització que 
segueix a la reestructuració de la siderúrgia ha 
suposat la generació d’una certa diversificació 
de la base industrial de la comarca del Camp de 
Morvedre (localitzada essencialment al polígon 
Sepes del Port de Sagunt), alhora que un model 
que pateix d’una base molt estreta d’empreses 
i de la dificultat de generar noves empreses in-
dustrials (Tomás Carpi i Gallego, 1995; Gallego, 
2008 i 2017).

En el context que hi ha continua havent-hi a la 
zona una especialització important en metal-
lúrgia i transformats metàl·lics, que suposen 
el 40% dels afiliats a la Seguretat Social en el 
sector industrial de l’àrea funcional. El sector 

inclou les empreses siderúrgiques del Port de 
Sagunt, com ara Arcelor-Mittal i Galmed. Però 
també s’inclouen diverses empreses impor-
tants de l’Alto Palancia com La Compañía Va-
lenciana de Aluminio Baux, localitzada entre 
Soneja i Segorbe, però adscrita al terme mu-
nicipal sogorbí. A la zona s’ha conformat un 
clúster metàl·lic i del sector de l’automòbil en 
el qual cal integrar algunes activitats del sec-
tor de fabricació d’altres productes minerals, on 
s’integren la producció bàsica de fabricació de 
vidre i la fabricació de vidre per a l’automòbil al 
polígon Sepes de Sagunt. També formava part 
del clúster el sector de fabricació de vehicles de 
motor, que va ser molt important fins al tanca-
ment fa poc de l’empresa Bosal. 

En el sector de metal·lúrgia, cal destacar la re-
culada experimentada a Quartell, com a con-
seqüència del tancament en el sector de l’em-
presa Prosidmed, al polígon de la Foia. Amb tot, 
un canvi fonamental que s’ha produït en el sec-
tor industrial en les darreres dècades ha con-
sistit en la consolidació del polígon de la Foia, 
al terme de la Foia, contigu a la tradicional zona 
d’indústria auxiliar i comercial situada en terme 
de Sagunt i coneguda com El Ventorrillo. Desta-
ca al polígon de la Foia l’empresa Profiltek, que 
té dos forns de temperament de vidre, dedicada 
a la fabricació de mampares, la qual cosa ex-
plica la importància del sector de fabricació de 
productes metàl·lics a Quartell.

Seguint amb el sector de fabricació d’altres 
productes minerals no metàl·lics, destaca la 
tradicional activitat cimentera del Port de Sa-
gunt (en Lafarge, antiga Asland), així com diver-
ses empreses també importants a Soneja, com 
Marmol Art. A més el sector té la gran tradició a 
Algímia d’Alfara, amb l’empresa Prefabricados 
Algimia, dedicada a la fabricació de biguetes i 
altres productes de formigó. Un aspecte que 
s’ha de destacar és que a diferència del que ha 
esdevingut a la subcomarca de les Valls, amb el 
polígon de la Foia, en el cas de la subcomarca 
de la Baronia no s’ha consolidat cap polígon in-
dustrial que concentre relativament la indústria 
de la zona. 

A l’Alto Palancia destaca el polígon sogorbí de 
La Esperanza i La Olivera a Altura, així com al-
tres àrees industrials de més poca entitat a So-
neja i Castellnovo (Villalba, 2017:49).

Un sector de certa importància a l’àrea funcio-
nal és el sector de l’alimentació. És justament 
a la Vall del Palància on el sector té més tradi-
ció i rellevància, amb activitats com la produc-
ció d’oli, la transformació càrnia, la fabricació 
de farina, el tractament i envasament de frui-
ta seca, l’elaboració de productes artesanals, 
com ara les melmelades i el formatge (Villalba, 
2017). Tot i que el gros de l’ocupació es troba lo-
calitzat a Altura i Segorbe, hi ha una part també 
significativa de l’ocupació que es troba dispersa 
en municipis més xicotets, com ara Almedíjar, 
Castellnovo, etc. Al Camp de Morvedre el sector 
és molt menys important. 

Un sector que adquireix certa rellevància a 
l’àrea funcional és el de la indústria de la fusta 
i del suro. El sector té prou tradició a la zona, 
i inclou tant activitats de fabricació de palets, 
envasos i embalatges, tant lligades a les cen-
trals hortofructícoles com a altres sectors in-
dustrials i terciaris (logística i transport). Es 
tracta d’un sector que té gran tradició i pes 
a Canet d’en Berenguer, a Algar de Palància 
i menys rellevància relativa a Sagunt. A l’Alto 
Palancia és important, en termes d’ocupació, a 
Soneja i a Segorbe, i una mica menys a Altura 
i Castellnovo.

Un altre subsector en el qual la indústria de 
la Vall del Palància presenta una certa espe-
cialització és el químic. Es tracta a més d’un 
sector, excepte unes quantes empreses xico-
tetes a Estivella i a Segorbe, que es concentra 
a Sagunt. La firma principal que integra el sub-
sector és Fertiberia, una planta de fertilitzants 
que es va instal·lar a Sagunt a mitjan dècada 
dels huitanta del segle passat arran del procés 
de reindustrialització per iniciativa directa de 
l’administració central. Doncs bé, el sector quí-
mic és un dels sectors en els quals es va crear 
una certa base empresarial com a conseqüèn-
cia del procés de reindustrialització, però que 
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no obstant això no ha sigut capaç de generar 
un clúster significatiu al voltant. I això a pesar 
de les expectatives que hi havia tant en l’Es-

tratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 
com en el projecte de Parc Sagunt.

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA 

I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL 

DE REQUENA-UTIEL
Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla y Joan Carles Membrado  
Universitat de València

L’àrea funcional de Requena-Utiel abasta la 
major part de municipis d’interior situats a la 
franja occidental de la província de València. Es 
correspon amb la totalitat de les comarques 
d’Utiel-Requena, El Rincón de Ademuz i El Valle 
de Ayora-Cofrentes (a excepció del municipi de 
Cortes de Pallás), i els municipis de Benagéber 
i Sot de Chera, situats a La Serranía, i el de Sie-
te Aguas, pertanyent a La Hoya de Buñol-Chiva. 
Són vint-i-cinc municipis, amb una població to-
tal de 51.184 habitants en el 2017, i una super-
fície de 3.218,56 km2. La densitat és de 15,9 h/
km2, la més baixa de les àrees funcionals, i molt 
allunyada de la mitjana valenciana, que se situa 
en 213,29 h/km2. No obstant això, la dita den-
sitat és desigual a l’àrea funcional; al territori 
corresponent a la comarca de Requena-Utiel 
és de 22,1 h/km2, El Valle de Ayora-Cofrentes té 
una densitat de 10 h/km2 i El Rincón de Ademuz 
de només 6,2 h/km2.

L’àrea funcional de Requena-Utiel representa 
el 13,8% de la superfície de la Comunitat Va-

lenciana amb només l’1% de la població total. 
Disposa de diversos caps que són els nuclis 
de població principals de les comarques que 
la componen; Requena, Utiel, Ayora i Ademuz. 
Hi ha una certa homogeneïtat del medi físic, a 
conseqüència que les àrees urbanes principals 
es localitzen en la fossa tectònica que uneix la 
vall aragonesa del Jiloca amb el riu Vinalopó, 
passant pels corredors del riu Túria, rambla de 
la Torre, riu Magre, riu Xúquer i riu Cautabán. 
L’espai està connectat amb la carretera N-330. 
La part central de l’àrea funcional correspon a 
la comarca de Requena-Utiel, s’assenta sobre 
una gran estructura elevada, l’altiplà, la mese-
ta de Requena, amb límits naturals imposats 
pels sistemes muntanyencs i el riu Cabriel. So-
bre la gran estructura de l’altiplà, la distribució 
orogràfica segueix la direccionalitat NO-SE del 
sistema Ibèric, amb una distribució altitudinal 
nord-sud clara. Al sud, a la comarca de Cofren-
tes-Ayora la topografia és essencialment mun-
tanyenca. L’orografia queda organitzada amb 
els encaixaments fluvials que la divideix, de 
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Comarca Municipis Nre. de polígons 
industrials

Superficie 
 total (m2)

% de la superficie  
industrial

Requena Utiel Requena 3 4.052.440 78,86

Requena Utiel Utiel 3 1.019.202 19,83

Ayora-Cofrentes Ayora 2 128.271 63,87

Requena Utiel Caudete de las Fuentes 3 61.237 1,19

Ayora-Cofrentes Jalance 3 58.210 28,99

Rincón de Ademuz Torrebaja 1 44.071 100,00

Ayora-Cofrentes Cofrentes 1 14.336 7,14

Requena Utiel Villargordo del Cabriel 1 6.121 0,12

Taula 1. Nombre i superfície dels polígons industrials als municipis de l’àrea funcional de Requena-Utiel i el percentatge 

respectiu al total de sòl industrial, 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA

nord a sud, en dos sectors ben definits. Al nord 
s’assenta El Rincón de Ademuz, que és part de 
la gran estructura del sistema Ibèric. És típica-
ment muntanyenc, forma un variat conjunt de 
grans elevacions, seccionades pels llits fluvials. 

Les taxes de creixement demogràfic durant els 
darrers trenta anys han arribat a ser del -5,7%, 
l’única taxa negativa en el conjunt de les àrees 
funcionals de la Comunitat Valenciana. Taxa que 
ha sigut més acusada a la comarca ademusse-
ra (-36,9%) i a la comarca d’Ayora-Cofrentes 
(-13,7%), no obstant això, a la comarca de Re-
quena-Utiel ha sigut de -1%.

1. El context productiu a l’àrea funcional de 
Requena-Utiel

L’estructura sectorial de la població ocupada 
(segon trimestre del 2018) és pròpia de les zo-
nes de l’interior valencià on té més poca impor-
tància el sector serveis. A l’àrea funcional, els 
afiliats a la Seguretat Social en el sector ser-
vei representen el 54% del total dels afiliats. El 
sector industrial acull el 20%, el sector agrícola 
el 17% i, finalment, el sector de la construcció 
representa només el 9% dels afiliats.

En relació amb els afiliats per sexe i sectors 
productius, cal indicar que la masculinització 
és molt acusada. Així doncs, en els registres del 
2018, en el sector de la construcció la participa-
ció de la dona és del 6%. Així mateix, la partici-
pació femenina és baixa en el sector industrial 
(30%) i agrícola (17,8%). No obstant això, en el 
sector serveis està molt més igualada (53,9%). 

El sector industrial té més representació als 
municipis de Requena, Utiel, Cofrentes, Ayora i 
Benagéber, que tenen més del 90% dels afiliats 
en el sector. El 73% dels afiliats al sector indus-
trial pertanyen a la indústria manufacturera. La 
secció de subministrament d’energia elèctrica, 
gas, vapor i aire condicionat té el 21% dels em-
pleats en el sector industrial i tots es troben al 
municipi de Cofrentes, ja que és on hi ha la prin-
cipal empresa industrial de l’àrea funcional, la 

Central de Cofrentes. La indústria extractiva és 
la de més poc pes (2%) i es localitza a Ademuz, 
Requena i Vallanca.

Els municipis on el sector de serveis té una re-
presentació superior al 80% són Jalance, Sot de 
Chera, Jarafuel, Zarra i Teresa de Cofrentes. Els 
afiliats a la secció d’activitat de comerç en gros 
i a la menuda; reparació de vehicles de motor 
i motocicletes formen el 31,7% del total dels 
afiliats en el sector i es concentren a Requena, 
Utiel i Ayora. Va darrere la secció d’hostaleria 
amb més del 17,1% dels treballadors del sector 
serveis de l’àrea funcional amb una presència 
especial a Requena, Utiel i Cofrentes, on hi ha el 
balneari Hervideros, fundat en 1902. Es tracta 
de l’empresa turística més gran de l’interior va-
lencià i el complex termal valencià més gran. El 
propietari és l’ajuntament de Cofrentes, que el 
va adquirir gràcies a les compensacions d’EN-
RESA (Empresa Nacional de Residuos Radioac-
tivos) per a albergar-la, encara que la gestió la 
fa una empresa privada. Té cent trenta treba-
lladors i és un dels ocupadors principals de la 
comarca. 

L’àrea funcional de Requena-Utiel és un espai 
característic del medi rural de l’interior valen-
cià, on predominen les terres de secà (82,7%) 
sobre les de regadiu (17,3%). La vinya ocupa 
extensions enormes, sobretot als municipis de 
la comarca de la Plana d’Utiel-Requena. Hi ha 
cultius tradicionalment de secà que estan en 
regadiu per a obtindre més rendibilitat en les 
produccions, s’utilitzen per al reg de suport de 
cultius de secà. Els regadius històrics es de-
terioren amb gran rapidesa, en tractar-se de 
cultius minifundistes, que treballen persones 
ja jubilades, que ho tenen com a diversió i per 
a obtindre produccions per a autoconsum. Se 
situen entorn de les hortes dels principals ei-
xos fluvials (Túria, Xúquer, Magre, Cautabán o 
Reconque). En termes generals, l’activitat agrí-
cola es localitza, dins de l’àrea funcional, a la 
comarca de Requena-Utiel, on es troba el 90% 
dels afiliats a la Seguretat Social en el sector. 
En l’actualitat hi ha diversos processos que in-

flueixen negativament sobre els espais agríco-
les. Els més significatius són l’èxode rural i els 
processos associats, l’envelliment i la falta de 
relleu generacional dels agricultors, la substi-
tució de cultius tradicionals per altres de més 
comercials, o la transformació dels sistemes 
tradicionals per altres de més moderns.

El sector de la construcció acull el 8,7% del total 
dels afiliats a la Seguretat Social, que té més 
representació a la comarca de Requena-Utiel, 
de manera que més del 60% dels treballadors 
de la construcció pertanyen als municipis de 
Requena i d’Utiel. En l’actualitat el sector està 
molt per davall del nivell d’abans de la crisi, 
però s’observa un repunt lleuger pels indicis de 
recuperació que hi ha.

2. La composició de la indústria a l’àrea 
funcional de Requena-Utiel 

L’àrea funcional de Requena-Utiel té un total 
de dèsset polígons industrials repartits en-
tre huit municipis. Amb una superfície total de 
5.383.888 m2. Els municipis amb més presèn-
cia de polígons són Requena, Utiel i Ayora. Als 
dèsset municipis restants no hi ha cap polígon 
industrial, hi ha sòl industrial dispers. 

En el cas de la comarca de Requena-Utiel, po-
dríem parlar d’una àrea de transició entre les 
comarques d’industrialització endògena i les 
rurals de l’interior. D’una banda, és una co-
marca eminentment agrària, i de l’altra, té una 
indústria endògena notable basada en l’ex-

plotació del territori i dels recursos agrícoles. 
Entre les comarques de l’interior valencià, la 
d’Utiel-Requena és una de les més potents eco-
nòmicament, gràcies en bona part a la bona 
accessibilitat (A-3). No obstant això, dins de Re-
quena-Utiel trobem un procés dual: el desenvo-
lupament econòmic se centra en les dos grans 
ciutats de l’eix de l’A-3, que són Requena i Utiel; 
la resta de la comarca participa dels processos 
propis de l’interior valencià més rural i fores-
tal. En l’actualitat, l’agricultura ocupa un 22% 
de les persones que treballen a la comarca de 
Requena-Utiel, la construcció el 7%, la indústria 
al 18% i els serveis al 52%. La comarca té un 
percentatge considerable de població agrícola: 
és una de les comarques valencianes amb un 
percentatge més alt d’agricultors, gràcies a la 
riquesa agrària vitivinícola del territori de l’in-
terior valencià. La indústria té relativament poc 
de pes i cal dir que més de la tercera part de les 
persones ocupades s’hi dediquen a la fabricació 
de begudes (quasi sempre vi), la qual cosa indi-
ca la interconnexió que hi ha entre l’agricultura 
i el paisatge del territori amb la indústria que es 
produeix i ven fora de l’àmbit comarcal. Després 
de les begudes, el sector industrial més puixant 
és l’agroalimentari, que també lliga el territori 
amb la indústria. Així, podríem afirmar que el 
sector industrial de Requena-Utiel és principal-
ment de caràcter endogen, basat en l’explotació 
agrícola i ramadera i la transformació posterior. 
La comarca de Requena-Utiel estaria, per tant, 
a cavall de les comarques del prelitoral valencià 
industrialitzat i les comarques rurals de l’inte-
rior. Requena i Utiel formarien part del primer 
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Comarca Municipi Indústria 
extractiva

Indústria  
manufacturera

Energia i submi-
nistrament

La Hoya de Buñol Siete Aguas - 65 -

Requena-Utiel Camporrobles - 20 -

Requena-Utiel Caudete de las Fuentes - 39 -

Requena-Utiel Chera - 6 -

Requena-Utiel Fuenterrobles - 6 -

Requena-Utiel Requena - 1.040 24

Requena-Utiel Sinarcas - 6 -

Requena-Utiel Utiel 5 509 45

Requena-Utiel Venta del Moro - 28 -

Requena-Utiel Villargordo del Cabriel - - -

La Serranía Benagéber - 106 -

La Serranía Sot de Chera - - -

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament als munici-

pis de la comarca de Requena-Utiel, Siete Aguas de la comarca de La Hoya de Buñol i Benagéber i Sot de Chera de la comar-

ca de La Serranía, 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball

grup i la resta de municipis del segon. Després 
del sector agroalimentari (aliments i begudes), 
cal esmentar el grup industrial de fabricació de 
productes metàl·lics, amb certa presència a Re-
quena i, en menor mesura, a Utiel.

La comarca de Requena-Utiel: la indústria 
vitivinícola i la indústria agroalimentària

L’altiplà de Requena-Utiel és la zona més 
identificada amb la vinya de tot el País Valen-
cià. La vinya s’escampa per 36.000 hectàrees 
(una mica més de la mitat del total autonòmic), 
amb una collita mitjana que supera el milió i 
mig d’hectolitres. La massa vitícola apareix 
ací compacta i uniforme, amb un predomini 
de la varietat boval, per la qual han apostat 
bona part dels viticultors locals, que cerquen 
el caràcter d’autenticitat en la producció de 
vins que aporta la varietat, la qual no es pot 
fer en altres zones més càlides o de més poca 
altitud. La varietat autòctona boval adquireix 
gran reputació, i hi ha elaboradors que hi tre-
ballen que tenen un reconeixement notable. La 
integració en la Unió Europea ha accelerat el 
procés de canvi i modernització que ja s’apre-
ciava en les vinyes valencianes des de 1980. 
L’èxode rural de la dècada dels seixanta va 
provocar canvis en el sector vitivinícola, però 

no va provocar la regressió de la vinya, gràcies 
a la generalització de la vinificació col·lectiva 
en cellers cooperatius i a la mecanització de 
les tasques agrícoles. En el procés d’innovació 
cal destacar la irrupció d’empreses embotella-
dores que distribueixen les marques pròpies 
de vi, tant de cellers cooperatius (com Coviñas 
de Requena), com particulars (Gandia Pla, a 
Utiel, i Bodegas Murviedro, Torre Oria, Ecovi-
tis i Vinícola del Este, a Requena). La quanti-
tat de cellers embotelladors ha crescut de poc 
més d’una dotzena en 1993 a més de seixanta 
actualment. El gros de la producció vinícola 
depén de les vora quaranta cooperatives que 
hi ha per tota la comarca, a les quals estan afi-
liades quasi totes les famílies que continuen 
treballant per compte propi la vinya (uns sis 
mil socis). Dins de les activitats vitivinícoles 
cal esmentar el gran potencial per a la indús-
tria del cava, en procés de consolidació i que 
guanya prestigi (l’empresa Vinícola del Este, 
de fet, pertany al grup Freixenet). Actualment 
les persones que s’hi dediquen a la viticultu-
ra s’enfronten al desafiament que suposa la 
reestructuració de la vinya i la implementació 
de les noves tecnologies, que exigeix grans 
inversions. Els avanços durant les darreres 
dècades en productivitat i qualitat dels vins 
no s’han correspost amb una rendibilitat més 

gran, ja que els costos de producció (combus-
tible, maquinària, mà d’obra) creixen cada any 
mentre que els preus decreixen. La rendibilitat 
baixa desincentiva els jóvens, que s’estimen 
més emigrar a les ciutats per a trobar treballs 
més segurs i més ben remunerats.

Entre les nou principals empreses indus-
trials de Requena n’hi ha cinc (esmentades 
més amunt) dedicades a l’elaboració de vi. 
No obstant això, la de més vendes, amb vora 
dos-centes persones que hi treballen, és la 
multinacional Agua mineral San Benedetto 
SA, de fabricació de begudes no alcohòliques 
i producció d’aigua mineral i aigua embotella-
da. Tampoc la segona empresa per vendes està 
dins del sector del vi: es tracta de Cebollas Tara 
SL, amb més de dos-cents persones que hi tre-
ballen i dedicada a la producció i comercialit-
zació de ceba i all. Cebollas Tara és la proveï-
dora de la cadena de supermercats Mercadona, 
i també exporta al mercat europeu. Una altra 
notable empresa agroalimentària (no vitivi-
nícola) és Champiñones y Setas Giménez SL. 
Finalment, hi ha una notable empresa de fabri-
cació d’estructures metàl·liques i components: 
Construcciones Metálicas de Requena SA. Pel 
que fa a Utiel, la principal empresa per vendes 
tampoc és vitivinícola. Es tracta de l’agroali-
mentària Laureano Sánchez Requena Lauria 
SL, que és un escorxador d’aus amb més de 
cent persones treballant-hi; hi ha almenys un 
parell d’empreses secundàries més també de-
dicades a l’avicultura, subsector en el qual està 
especialitzat Utiel. La segona empresa de la lo-
calitat per vendes és Aceites de las Heras SL, 
de fabricació d’oli d’oliva. La tercera empresa 
és també agroalimentària: La Tahona de Utiel 
SL, de fabricació de pa i de productes frescos 
de forn i pastisseria, amb vora cent cinquan-
ta persones treballant-hi. La vitivinícola Gan-
dia Pla té la seu a Chiva, a pesar que disposa 
de celler a Utiel. La localitat de Sinarcas està 
especialitzada en la producció d’ous: el grup 
Avícola la Cresta SL, amb 158 empleats, i amb 
la marca Huevos Guillén, és productora d’ou 
fresc i ovoproductes i interproveïdora especi-

alista de Mercadona. Huevos Monterde SL és 
l’altra gran empresa de Sinarcas, també dedi-
cada a la producció d’ous frescos. Caudete de 
las Fuentes té alguna empresa vitivinícola de 
certa entitat, com ara Bodegas Nodus SL i Bo-
degas Iranzo SL, i el mateix podem dir de Venta 
del Moro, amb l’empresa Latorre Agrovinícola 
SA o Bodegas Proexa SL. En conclusió, podem 
afirmar que a l’altiplà de Requena-Utiel hi ha 
una indústria vitivinícola consolidada i amb un 
prestigi creixent, així com una indústria de be-
gudes no alcohòliques també remarcable. Però 
potser les empreses que responen de manera 
més creativa a la demanda del mercat siguen 
les agroalimentàries avícoles, tant d’escor-
xador d’aus com de producció d’ous. Algunes 
d’eixes empreses han adquirit dimensions no-
tables gràcies a ser proveïdores de les grans 
cadenes de distribució com ara Mercadona i 
Consum. Hi ha a més unes quantes empreses 
xicotetes dedicades a la fabricació d’embotit, 
que estan lligades a l’auge recent de la gas-
tronomia local, basada no només en el vi sinó 
també en l’embotit. La bona accessibilitat de 
Requena i Utiel, en l’eix València-Madrid (A-3), 
suposa un potencial notable per a les activitats 
logístiques i activitats industrials en general, 
per la ubicació geoestratègica que té. Una lo-
calització privilegiada que ha beneficiat la lo-
calització d’eixes empreses agroalimentàries 
notables a la comarca, que se sumen a les tra-
dicionals vitivinícoles (on els cellers coopera-
tius actius i innovadors són cridaners) i també 
de producció d’oli d’oliva. A més, la comarca té 
l’avantatge de ser atractiva des del punt de vis-
ta dels recursos naturals i paisatgístics i, alho-
ra, trobar-se prop a València. Té un gran poten-
cial per al turisme d’interior, tant pels recursos 
culturals (ací destaca la vila de Requena), com 
gastronòmics (embotits), naturals (Hoces del 
Cabriel) i paisatgístics (la bellesa del paisatge 
vinícola i els colors canviants que té), que po-
den donar lloc a activitats de turisme d’interi-
or sostenibles i rendibles, lligades sobretot a 
l’enoturisme (cal remarcar els diferents cellers 
visitables de la comarca), però sense oblidar el 
turisme actiu i el cultural.
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Municipi Indústria 
extractiva

Indústria 
manufac-

turera

Energia i 
subminis-
trament

Ayora - 189 -

Cofrentes - 46 373

Jalance - 6 -

Jarafuel - 15 -

Teresa de  
Cofrentes

- - -

Zarra - - -

Taula 3. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries 

extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament 

als municipis de la comarca de Cofrentes-Ayora, 2016. Font: 

Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball

Municipi Indústria 
extractiva

Indústria 
manufac-
tureras

Energia i 
subminis-
trament

Ademuz 24 13 -

Casas Altas - - -

Casas Bajas - - -

Castielfabib - - -

Puebla de San 
Miguel

- - -

Torrebaja - 20 -

Vallanca - - -

Taula 4. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, 

manufacturera i en l’energia i subministrament als municipis 

de la comarca, 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats 

a la Seguretat Social. Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball

La comarca d’Ayora-Cofrentes

A la comarca hi ha quatre fonts de creació 
d’ocupació principals que, de manera transver-
sal, afecten els sis ajuntaments estudiats en el 
present diagnòstic. En primer lloc, la citada cen-
tral nuclear de Cofrentes, que dona faena a un 
nombre considerable de treballadors de la vall 
i comarques veïnes. Vora quatre-centes perso-
nes d’Iberdrola i una mica més de tres-centes 
de diferents empreses contractistes treballen a 
la central nuclear. En períodes de recàrrega de 
combustible o parades prolongades (cada dos 
anys durant quaranta-cinc dies) es contracta a 
més un personal addicional de fins a 1.300 tre-
balladors per a faenes de revisió, manteniment 
i modernització d’equips. En segon lloc, els 
ajuntaments són empreses que, a través dels 
ingressos que tenen, contracten persones per 
a tasques administratives i de peonatge d’obra 
i servei (manteniment d’instal·lacions, neteja de 
xarxa viària i locals, jardineria, etc.). 

Contractació que atenua els nivells de desocu-
pació i ajuda a mantindre la pau social. No tots 
els ajuntaments disposen del mateix pressu-
post per habitant. Els de Teresa, Jarafuel, Ja-
lance i Cofrentes (i Cortes) es beneficien de les 
ajudes pel Pla d’Emergència Nuclear (PENVA), 
en trobar-se a la zona A (a menys de vint qui-
lòmetres) de la central nuclear. El de Cofren-
tes, a més, per albergar la central rep cada any 
milers d’euros addicionals en concepte d’IBI, 
IAE, cadastre i pagaments d’ENRESA. En tercer 
lloc, cal esmentar el balneari Hervideros de Co-
frentes. És de propietat municipal i el gestiona 
una empresa privada. Hi treballen cent trenta 
persones i és la principal indústria turística no 
només de la comarca sinó de tot l’interior va-
lencià. En quart lloc, cal esmentar les residèn-
cies per a majors, que n’hi ha en cada un dels 
sis municipis i que ocupen un nombre notable 
de persones treballadores, especialment do-
nes. Més enllà de les quatre fonts d’ingressos 
i ocupació dites, cal referir-nos també de ma-
nera transversal a tota la vall a l’ocupació en 
agricultura, que és més o menys residual en les 

sis poblacions estudiades, excepte a Ayora, que 
té grans extensions de terrenys agrícoles ap-
tes. L’agricultura de la vall és responsable de 
sengles notables cooperatives, una a Jarafuel 
i l’altra a Ayora. Finalment, a escala local, cal 
destacar la indústria tèxtil d’Ayora: Uniformidad 
Laboral Barberà SL fabrica granotes de faena, 
mentre que Artesania Mac SA i Vistiendo Bebés 
SL fan roba per a criatures de bolquers. També 
destaca la indústria apícola aiorina. La Socie-
dad Cooperativa Apícola de España, amb seu a 
Ayora, agrupa uns dos-cents apicultors de tot 
l’Estat i proporciona un ampli rang de mels de 
qualitat. Una de les debilitats per a l’economia 
de la vall és la falta d’emprenedoria, ja que en 
l’actualitat la immensa majoria de les persones 
ocupades treballen com a assalariades per a 
empreses públiques (ajuntaments i residènci-
es), empreses públiques de gestió privada (bal-
neari) i empreses d’interés estratègic a escala 
estatal (central nuclear). Als ajuntaments, el 
balneari, la central i les residències ja no en-
trarà més gent a treballar a curt termini, de 
manera que la joventut més formada de la vall 
emigra per falta d’oportunitats. En el moment 
en què se’n van per a estudiar, a València (o a 
un altre lloc), normalment ja no tornen a la co-
marca. Això provoca un lent però sostingut en-
velliment de la població. La població més jove 
i més ben preparada se’n va, i la de més edat, 

que sobreviu en les empreses de la vall, no veu 
la necessitat d’adaptar-se als canvis tecnolò-
gics i intentar crear noves empreses. Els diri-
gents polítics comarcals i els habitants, de cara 
al futur, tenen les esperances posades en el fet 
que el govern valencià o l’estatal vinga a res-
catar-los i a solucionar-los els problemes, tant 
ara com, sobretot, quan tanque la central nu-
clear. En el moment del tancament, la falta de 
jóvens formats i la falta de possibilitats de for-
mació a la comarca repercutiran negativament 
en el futur de la zona. La falta d’un teixit social i 
empresarial que aglutine i vetle pels interessos 
econòmics de la comarca és palesa. Només hi 
ha associacions a escala local, que ni tan sols 
es relacionen entre si. No hi ha cap xarxa em-
presarial que agrupe els agents socials de la 
vall. LABORA és l’únic organisme d’intermedi-
ació laboral –d’intermediació en general– entre 
els sis municipis ací estudiats. Els ajuntaments, 
especialment el de Cofrentes, han tingut alguns 
dels pressupostos municipals per càpita més 
alts d’Espanya al llarg de més de trenta anys. 
No obstant això, no s’han dut a terme inversi-
ons productives a mitjà i llarg termini. El dia que 
tanque la central, les dites inversions podrien 
haver servit per a preparar el futur econòmic 
de la comarca. Pel que fa a les amenaces exter-
nes, cal dir que muntar-hi una empresa és tota 
una proesa, ja que la falta d’infraestructures, 
l’aïllament a causa de l’accessibilitat deficient, 
l’escassetat de mà d’obra formada i la llunyania 
als mercats hi suposen condicionants negatius. 
Així, la gent jove que vol crear una empresa 
s’estima més fer-ho en ciutats grans, on es con-
centren la majoria de factors que afavoreixen 
les activitats econòmiques. La política autonò-
mica valenciana està intervinguda des del punt 
de vista econòmic pel finançament estatal de-
ficient, mentre que les poblacions veïnes i més 
ben finançades de la Manxa tenen més incen-
tius per a la inversió industrial i per a atallar 
els problemes de despoblament rural. D’altra 
banda, els canvis en la normativa per a la certi-
ficació de determinades formacions, i l’excés de 
burocràcia, que desanima els agents socials de 
la comarca a organitzar els cursos, són també 

traves administratives difícils de superar. Però, 
sens dubte, la gran amenaça és el tancament de 
la central nuclear. Els grups polítics d’esquerra 
han demanat el tancament definitiu per al 2021, 
any en què finalitza el període de pròrroga de 
funcionament actual.

El Rincón de Ademuz

Entre les comarques de l’interior, és, per l’ac-
cessibilitat deficient, la de més poca vitalitat 
econòmica de la província de València i, proba-
blement, de tot el País Valencià.

En l’actualitat, les activitats industrials a la co-
marca són residuals. La indústria principal és 
l’agroalimentària. Al municipi d’Ademuz es tro-
ba l’empresa Disturcons SA, de fabricació de 
cacau, xocolate i productes de confiteria com 
ara torró; i Productos cárnicos la Cerrada SL, 
que es dedica a l’elaboració de productes carnis 
i de volateria. A Torrebaja hi ha Carnes Roselló 
(productes carnis i volateria), mentre que A G El 
Rincón SL és una empresa d’arts gràfiques.



109108

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL DE REQUENA-UTIEL

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA 

I L’OCUPACIÓ: SUBÀREA FUNCIONAL 

DE VALÈNCIA-HORTA
Ernest Cano, Juan Ramón Gallego y Josep Vicent Pitxer 
Universitat de València

L’àrea funcional de València, tal com es defineix 
en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valen-
ciana que aprovà la Generalitat Valenciana en el 
2011 (Decret 1/2011, de 13 de gener, del Con-
sell), s’articula entorn de la ciutat de València 
i està formada, a més, per altres huitanta-nou 
municipis. Queden inclosos a l’àrea funcional la 
totalitat, o la major part, dels municipis de les 
comarques de l’Horta1 (València, l’Horta Nord, 
l’Horta Oest i l’Horta Sud), el Camp de Túria, La 
Hoya de Buñol i La Serranía, a més d’altres cinc 

1 La divisió entre Horta Nord, Horta Oest i Horta Sud es fa a efectes 
estadístics, però en un sentit més funcional l’Horta Oest no es consi-
dera sovint com a comarca, sinó que els municipis s’integren a l’Hor-
ta Sud (excepte Paterna, que s’adscriu a l’Horta Nord). Així ocorre, per 
exemple, en termes dels pactes territorials per l’ocupació: el Consor-
ci de l’Acord Comarcal per l’Ocupació de l’Horta Sud (ACCO-Sud) el 
va promoure l’any 2000 la Mancomunitat intermunicipal de l’Horta 
Sud, que incorpora tots els municipis de l’Horta Sud i l’Horta Oest 
excepte Paterna, mentre que un any després es va crear el Consor-
ci del Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació de l’Horta Nord 
(PACTEM NORD), que incorpora quasi tots els municipis de l’Horta 
Nord. D’acord amb això, els municipis que formen part de l’Horta Sud 
serien: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Benipar-
rell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, 
Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i 
Xirivella. I els municipis que formen part de l’Horta Nord serien: Al-
balat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Alfara del Patriarca, Almàssera, 
Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massal-
fassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, Paterna, la Pobla 
de Farnals, Puçol, el Puig de Santa Maria, Rafelbunyol, Rocafort, Ta-
vernes Blanques i Vinalesa.

municipis addicionals de comarques veïnes. De 
cara al present informe, no abordarem el con-
junt de l’àrea funcional sinó que ens centrarem 
en la primera corona metropolitana, composta 
per València i les comarques de l’Horta, a més 
de tres municipis de les comarques de la Ribera 
(Benifaió, Torís i Almussafes) que formen part 
de l’àrea funcional. La denominem subàrea fun-
cional València-Horta.

En termes d’ocupació, la subàrea considerada 
representa a la fi del 2016 el 37% de les afi-
liacions a la Seguretat Social de la Comunitat 
Valenciana i el 90% de les afiliacions de l’àrea 
funcional de València.2 Quant a la composi-
ció interna, la ciutat de València suposa vora 
el 56% de l’ocupació localitzada a la subàrea, 
l’Horta Nord el 18% i l’Horta Sud prop del 23% 
(una mica més del 26%, si incloem els tres mu-
nicipis de la Ribera, per proximitat). Per tant, és 

2 Utilitzem com a indicador d’ocupació les afiliacions a la Seguretat 
Social, font que fa referència als llocs de treball (afiliacions en alta) 
que es troben en empreses situades en municipis de l’àrea; per tant, 
són ocupacions que poden estar cobertes amb persones residents a 
la mateixa àrea o en altres. No obstant això, altres fonts (el Cens de 
Població del 2011) permeten deduir que una gran part de les ocupa-
cions localitzades a la subàrea (al voltant del 90%) les ocupen perso-
nes residents al territori.R
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un territori amb un volum d’ocupació important 
(632.000 afiliacions a la Seguretat Social en el 
2016, un 10% més que en el 2012), i amb una di-
nàmica que està molt condicionada per les ca-
racterístiques d’una àrea urbana amb una gran 
ciutat central i un ampli nombre de municipis 
més menuts que l’envolten. Entre els quals des-
taquen en termes de localització de l’ocupació: 
Paterna (amb el 6,6% de les afiliacions a la Se-
guretat Social de la subàrea València-Horta), 
Torrent, Almussafes i Quart de Poblet (entre el 
2,5% i el 3%); Silla, Aldaia, Manises i Tavernes 
Blanques (al voltant del 2%); Burjassot, Catar-
roja, Picassent i Alaquàs (entre l’1,2% i l’1,3%); 
Alboraia, Puçol, Mislata, Xirivella, Montcada, Al-
fafar i Paiporta (al voltant de l’1%). Jerarquitza-
ció de municipis segons l’ocupació localitzada 
que no coincideix amb la dels municipis de més 
població, ja que la localització dels llocs de tre-
ball respon a dinàmiques endògenes i exògenes 
diferents a les poblacionals, en funció de l’espe-
cialització funcional, la disponibilitat d’espai per 
a les activitats productives, la base productiva 
preexistent, les decisions d’inversió forana...

1. El context productiu a la subàrea funcional 
València-Horta

En primer lloc abordem una perspectiva general 
dels diferents sectors econòmics en la subàrea 
funcional, amb dades d’afiliacions a la Seguretat 
Social. L’estacionalitat d’algunes activitats pro-
ductives fa que les dades puguen variar de ma-
nera important al llarg de l’any. En general, farem 
referència a dades de final d’any en el període 
del 2012 al 2016 per a arreplegar l’augment de 
l’ocupació recent, posterior a la crisi desenca-
denada en el 2008. Les dades d’afiliacions de la 
subàrea funcional s’obtenen per agregació de 
les de cada municipi, per la qual cosa com més 
gran és la desagregació sectorial apareixen situ-
acions amb menys de cinc unitats que per secret 
estadístic no s’arrepleguen i que poden distorsi-
onar els totals sectorials.

L’agricultura té una presència escassa a la 
subàrea València-Horta, ja que a la fi del 2016 

suposa el 2% de les ocupacions que hi ha 
(menys de la mitat de la importància que l’ac-
tivitat agrícola té en el conjunt valencià) i s’ha 
anat reduint. A pesar del topònim, la veritat és 
que l’ocupació en l’agricultura a l’Horta Sud i 
l’Horta Nord a penes supera el 2% de les afilia-
cions a la Seguretat Social. Quant a la construc-
ció, no arriba al 5% de l’ocupació de la subàrea, 
per davall de la mitjana valenciana; ha crescut 
en els anys recents de recuperació de l’ocupa-
ció, però no ha guanyat importància relativa.

Pel que fa a la indústria, representa el 12% de 
les afiliacions a la Seguretat Social a la subà-
rea, tres punts per davall del pes de l’activitat 
industrial a la Comunitat Valenciana. Ara bé, la 
indústria té més importància en algunes zones 
de la subàrea, especialment a Almussafes, nu-
cli de la indústria de l’automòbil, on un 82% de 
l’ocupació és industrial. També l’Horta Sud té un 
perfil d’especialització industrial (la indústria 
suposa quasi un 19% de l’ocupació, per damunt 
de la mitjana valenciana), amb diversos munici-
pis bastant especialitzats en indústria (com ara 
Beniparrell, amb un 41% d’ocupació industrial, 
Albal amb un 35%, Quart de Poblet, Aldaia, Pi-
cassent o Alcàsser entre el 24% i el 29%). Una 
mica més baixa és la importància industrial a 
l’Horta Nord (suposa el 16% de l’ocupació, un 
punt superior a la mitjana valenciana), però hi 
ha municipis que estan bastant especialitzats 
en l’activitat industrial (com ara Albuixec, amb 
un 55% d’ocupació en la indústria, Massalfas-
sar, Rafelbunyol i Meliana amb un 34%, Vina-
lesa, Foios, Museros o el Puig entre el 23% i el 
28%). En contrast, a València l’ocupació en la 
indústria només és un 4% del total de les afilia-
cions a la Seguretat Social.

La imatge d’una polarització espacial interna de 
la localització i la importància de la indústria a la 
subàrea València-Horta l’assenyalen estudis que 
han analitzat la dinàmica de la inversió industrial 
a l’àrea metropolitana de València (Salom, Alber-
tos i Fajardo 2015). L’anàlisi, a més de mostrar 
que en el període 2011-2013 l’àrea s’ha mostrat 
en termes d’inversió més dinàmica que altres 

espais valencians industrialitzats, assenyala que 
el gros de la inversió industrial a l’àrea metro-
politana «s’ha localitzat sempre a Almussafes i 
en els corredors industrials del nord, sud i oest, 
amb valors sempre per damunt del 75% del total 
metropolità [...]. Per contra, i en termes generals, 
els espais on l’activitat industrial té més poca 
presència, o on ha reduït el paper com a base 
econòmica davant de l’auge de la funció residen-
cial o el creixement de les activitats de serveis 
(nord-oest metropolità, València i espais conur-
bats, perifèria metropolitana), la inversió ha anat 
reduint-se fins a quasi desaparéixer» (Salom, Al-
bertos i Fajardo 2015:17).

És en les activitats de serveis on la subàrea 
funcional València-Horta presenta un grau 
d’especialització productiva més alt. De mane-
ra general, els serveis suposen una mica més 
del 81% del total de les afiliacions a la Segu-
retat Social de la subàrea, quasi set punts per 
damunt del que correspon a les dites activitats 
en el conjunt de la Comunitat Valenciana. Això 
és degut al gran pes que té dins de la subàrea 
el Cap i Casal, que es troba molt especialitzat 
en les activitats de serveis (el 90% de les afilia-
cions a la Seguretat Social a València correspo-
nen al sector terciari). A més, l’ocupació en les 
activitats terciàries ha crescut un 11% entre el 
2012 i el 2016. L’espai València-Horta destaca 
per damunt de la mitjana valenciana quant a 
la importància de l’ocupació en educació (que 
representa el 6% de la subàrea) i activitats sa-
nitàries i de serveis socials (més del 9%), però 
també en els serveis a les empreses, tant en 
les activitats professionals, científiques i tècni-
ques (6%) com en les activitats administratives 
i serveis auxiliars (més del 8%), en transport i 
emmagatzematge (5,7%), en serveis financers 
(2,5%), en informació i comunicacions (2,4%) i 
en activitats recreatives (2%). A més de l’oferta 
de serveis associada a una àrea metropolitana 
d’alta densitat de població (comerç i hostaleria,3 

3 A pesar que a la subàrea hi ha una presència d’ocupació important 
en el comerç (quasi el 20% de les afiliacions a la Seguretat Social 
de la subàrea) i en l’hostaleria (una mica menys del 8%), no es pot 
parlar d’una especialització en eixes activitats, que en el conjunt de 
la Comunitat Valenciana tenen un pes superior al que presenten a 
la subàrea.

transport, serveis públics, serveis a les perso-
nes...), la subàrea València-Horta es configura 
com un pol especialitzat en activitats terciàri-
es complexes4 que requereixen una mà d’obra 
qualificada, de la qual hi ha una oferta impor-
tant a l’àrea metropolitana de València.

2. La composició de la indústria a la subàrea 
funcional València-Horta

Las branques industrials que tenen una pre-
sència més significativa a la subàrea funcional 
de València-Horta quant a llocs de treball (afi-
liacions a la Seguretat Social) són de manera 
destacada la fabricació de vehicles de motor i la 
indústria de l’alimentació, seguides de la fabri-
cació de productes metàl·lics, i a més distància 
la fabricació de productes de cautxú i plàstics 
i la fabricació de maquinària i equip. Amb més 
poca importància hi ha molts diversos sectors 
industrials, entre els quals destacarem la fabri-
cació de mobles per la trajectòria històrica. Hi 
trobem una indústria bastant diversificada, en 
la qual en molts casos predomina una dinàmica 
exògena lligada a empreses de dimensions mit-
janes i grans que s’hi instal·len pels atractius 
funcionals que hi ha, més que per una dinàmica 
endògena prèvia com ocorre en altres espais 
valencians caracteritzats com a districtes in-
dustrials (Membrado, 2018).

Destaca en primer lloc una especialització pro-
ductiva elevada en la fabricació de vehicles de 
motor i remolcs, que es concentra a Almussa-
fes al voltant de la companyia Ford España i de 
les empreses auxiliars de l’automòbil que hi ha 
al municipi riberenc.5 El sector representa el 

4 L’índex de Nelson assenyala que la subàrea està especialitzada 
en una activitat si el pes en la subàrea supera la mitjana del que 
té en totes les àrees funcionals de la Comunitat Valenciana més 
la desviació típica. D’acord amb l’índex de Nelson, la subàrea 
València-Horta presenta una especialització elevada en educació, 
activitats sanitàries, informació i comunicació, serveis tècnics 
d’arquitectura i enginyeria, assajos i anàlisis tècnics, així com en 
recerca i desenvolupament i publicitat i estudis de mercat. Una 
especialització una mica inferior però significativa apareix en ac-
tivitats jurídiques i de comptabilitat, activitats de consultoria de 
gestió empresarial.
5 D’acord amb la informació de l’Associació de Parcs i Polígons 
Industrials d’Almussafes, el Parc Industrial Juan Carlos I, situat al 
costat de la factoria Ford España, agrupa al voltant de cent vint 
empreses que en la major part pertanyen al sector de l’automòbil 
i són proveïdores directes de la multinacional Ford.
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18,5% de l’ocupació industrial de la subàrea Va-
lència-Horta a la fi del 2016 i el 2,2% del total de 
l’ocupació del territori, per damunt del pes en 
el conjunt de la Comunitat Valenciana.6 Com ja 
s’ha assenyalat, les proporcions són molt més 
elevades a Almussafes, que concentra el 93% 
de l’ocupació del sector a la subàrea funcional. 
L’ocupació en el sector ha augmentat un 50% 
entre el 2012 i el 2016, i és la branca industrial 
que més ha crescut a la subàrea. La dinàmica 
de la indústria automobilística està determina-
da de manera exògena al territori per la instal-
lació i el desenvolupament d’una gran empresa 
multinacional de l’automòbil, que amb l’estratè-
gia de subcontractació a proveïdors ha configu-
rat un teixit productiu dens i concentrat espaci-
alment (encara que la relació amb proveïdors 
supera els límits de la subàrea València-Horta), 
amb un grau important d’innovació tecnològica, 
organitzativa i logística. Cal tindre en compte, 
a més, que és una indústria que exerceix un 
efecte impulsor important de diferents sectors 
industrials (plàstics, productes metàl·lics, ma-
quinària...) així com d’activitats de transport i 
emmagatzematge, enginyeria...

El sector següent en importància a la subàrea 
funcional és la indústria de l’alimentació, que 
suposa un 13,6% de l’ocupació industrial i un 
1,6% del total d’afiliacions a la Seguretat Soci-
al de la subàrea. Tot i això, no se’n pot parlar 
en conjunt d’una especialització productiva, 
ja que el pes que té a la subàrea és inferior a 
la mitjana valenciana. El sector ha augmentat 
l’ocupació a la subàrea un 6,4% entre els anys 
2012 i 2016, per davall de la mitjana. El 44,5% 
de l’ocupació en la indústria de l’alimentació de 
l’espai València-Horta es localitza a l’Horta Sud 
(espai que sí que presenta una especialització 
en l’activitat), el 28,5% a l’Horta Nord i el 20,5% 
a València. Hi destaquen en termes d’ocupació 
municipis com Paterna (amb un 10% de l’ocu-
pació del sector a la subàrea), Torrent (8%), 

6 Cal assenyalar també la presència a la subàrea funcional Valèn-
cia-Horta d’un sector de fabricació d’un altre material de trans-
port, localitzat fonamentalment a Albuixec (Horta Nord). Es tracta 
de l’empresa multinacional Stadler Rail Valencia, amb 815 llocs 
de treball en el 2017, dedicada a la fabricació de locomotores i 
material ferroviari. 

Quart de Poblet, Benifaió, Catarroja, Albuixec, 
Puçol, Silla i Aldaia (entre el 4% i el 5%). És una 
indústria que té empreses grosses (és la que té 
una presència més gran d’empreses de més de 
cent treballadors a la subàrea),7 però també hi 
ha un segment de pimes important.8 Es tracta 
d’un sector amb un grau important d’innovació 
i qualitat del producte, i una part de la dinàmi-
ca es deu a la presència a la subàrea de la seu 
d’importants cadenes de distribució comercial 
(Mercadona, Consum) per a les quals les em-
preses agroalimentàries actuen en molts casos 
com a proveïdors.

La fabricació de productes metàl·lics (excepte 
maquinària) representa quasi el 10% de l’ocu-
pació industrial de la subàrea València-Horta, i 
un 1,2% del total d’afiliacions a la Seguretat So-
cial de la subàrea (el mateix pes que té el sector 
en el conjunt valencià). La importància relativa 
que té és superior a l’Horta Nord, comarca en 
la qual l’activitat suposa el 16% de l’ocupació 
industrial i el 2,6% de l’ocupació total, per da-
munt de la mitjana valenciana. L’especialització 
productiva en fabricació de productes metàl-
lics és significativa a Foios, Museros, Massal-
fassar, Rafelbunyol i Meliana, i fora de l’Horta 
Nord i amb més poca especialització a Benifaió, 
Almussafes, Alaquàs i Albal. En el sector hi ha 
empreses grans (Válvulas Arco, a Foios, amb 
una presència internacional important; Grupo 
Segura, amb instal·lacions a Burjassot, Almus-
safes i Paterna, amb plantes a Hongria i la Xina, 
proveïdor de Ford i altres empreses de l’auto-
mòbil; Andreu Barberá i Bancolor Baux a Pater-

7 Entre les quals empreses com Forns Valencians FORVA SA, Fri-
mar Panaderos SL, Idilia Foods SL, Cárnicas Serrano SL, Damel 
Group SL, Roquette Laisa España SA, Chovi SL, Panamar Pana-
deros SL, Siro Paterna SA, Industrias Cárnicas La Cope SA, Na-
tra Cacao SL, Productos Congelados Selectos 3000 SL, Paletas 
Marpa SL, Productos Velarte SL, Panificadora Estellés SL, Dupont 
Nutrition and Biosciences Iberica SL...

8 Les dades de localització i grandària d’empreses procedeixen 
de la base de dades d’empreses SABI, que inclou a la subàrea 
València-Horta un total de 24.399 empreses de tots els sectors 
que estan actives amb últimes dades disponibles en el 2016 i el 
2017, de les quals el 2,5% tenen més de cinquanta treballadors, 
el 3,5% de vint-i-cinc a cinquanta treballadors i el 94% menys de 
vint-i-cinc treballadors. Segons la base de dades, a la subàrea 
es localitzen 241 empreses de la indústria de l’alimentació, de 
les quals l’11,5% tenen més de cinquanta treballadors (dos terços 
amb més de cent), l’11% entre vint-i-cinc i cinquanta i el 7,5% 
menys de vint-i-cinc treballadors.

na; Reunión Industrial a Rafelbunyol; diverses 
empreses de components de l’automòbil a Al-
mussafes...). No obstant això, hi ha una àmplia 
realitat d’empreses xicotetes9 i mitjanes. L’ocu-
pació del sector ha crescut menys del 6% entre 
el 2012 i el 2016, per davall de la mitjana de la 
subàrea.

La fabricació de productes de cautxú i plàstic 
representa vora el 7% de l’ocupació industrial 
i un 0,8% del total d’afiliacions a la Seguretat 
Social a la subàrea València-Horta; ha augmen-
tat més del 17% entre el 2012 i el 2016 (per 
damunt de la mitjana de la subàrea). Si bé de 
manera general no se’n pot parlar d’una es-
pecialització productiva de la subàrea, sí que 
n’hi ha especialització a la comarca de l’Horta 
Sud, en la qual un 14% de l’ocupació industrial 
correspon a productes de cautxú i plàstic (huit 
punts per damunt de la mitjana valenciana). De 
fet, l’Horta Sud concentra el 71% de l’ocupació 
del sector a la subàrea funcional, i els munici-
pis més significatius són Aldaia (amb el 21% de 
l’ocupació del sector a la subàrea, on es troba 
la gran empresa multinacional SP Berner Plas-
tic Group, amb huit-cents treballadors, i Alci-
on Plásticos, amb cent cinquanta), Albal (13%, 
seu de les grans empreses Industrias Alegre, 
amb 527 llocs de treball, i Formica SA, amb 
256), Picassent (12%, amb l’empresa Dr. Franz 
Schneider SAU, amb tres-cents treballadors), 
Almussafes (9%, amb empreses auxiliars de 
l’automòbil) i Beniparrell (8%, amb l’empresa 
Matridos SL, amb 187 treballadors, i Plásticos 
Guadalaviar, amb 121).10

La fabricació de maquinària i equip suposa més 
del 5% de l’ocupació industrial de la subàrea 
funcional i un 0,6% del total de les afiliacions a 
la Seguretat Social de l’espai. Ha crescut vora 

9 La base de dades SABI inclou a la subàrea València-Horta 460 
empreses de fabricació de productes metàl·lics amb les darreres 
dades disponibles en el 2016 i el 2017, de les quals un 4% tenen 
més de cinquanta treballadors (un 1% més de cent), un 7% de 
vint-i-cinc a cinquanta i un 89% menys de cinquanta treballadors.

10 Segons la base de dades SABI, a la subàrea hi ha 121 empre-
ses de fabricació de productes de cautxú i plàstics, amb les dar-
reres dades disponibles en el 2016 i el 2017, de les quals un 10% 
tenen més de cinquanta treballadors, un 12% entre vint-i-cinc i 
cinquanta i un 78% menys de vint-i-cinc.

un 30% entre el 2012 i el 2016, un augment 
significatiu en el context de la subàrea i de la 
Comunitat Valenciana. L’Horta Nord presenta 
la major especialització en el sector, que supo-
sa més de l’11% de l’ocupació industrial de la 
comarca, clarament per damunt de la mitjana 
valenciana i de la subàrea València-Horta. De 
fet, l’Horta Nord concentra el 51% de l’ocupació 
de la indústria de maquinària i equip a la subà-
rea. Els municipis amb més importància són 
Paterna (amb un 25% de l’ocupació del sector 
a la subàrea), València (15%), Silla, Montcada i 
Museros (entre el 5% i el 6%), Quart de Poblet, 
Almussafes i Burjassot (al voltant del 4%). Es 
tracta en general d’empreses de grandària mit-
jana i xicoteta,11 amb alguna excepció (com la 
planta de la multinacional Mitsubishi Materials 
España SA, amb 205 treballadors a Museros, 
fàbrica d’eines de tall de metall).

Entre les activitats industrials amb més poca 
importància que les assenyalades anterior-
ment destacarem la fabricació de mobles, per 
la presència tradicional a l’Horta Sud a partir 
d’una dinàmica endògena que no està present 
en general a la resta de sectors. A la comarca 
es va desenvolupar un sistema productiu local 
al voltant del moble caracteritzat per un volum 
important d’empreses xicotetes i mitjanes, de ti-
pus familiar; el procés productiu es fragmentava 
a través de xarxes denses de subcontractació a 
empreses auxiliars locals, amb una gran compe-
tència de les empreses productores finals entre 
si (ACCO-Sud 2011:27-28). Eixe sistema produc-
tiu experimenta una crisi forta per l’impacte de 
la globalització des de principis del segle (amb 
una deslocalització de la producció i una impor-
tació massiva de les distribuïdores de mobles 
asiàtics a cost baix), que s’agreuja per la caiguda 
del consum a partir del 2007, la qual cosa es tra-
dueix en una destrucció d’empreses i ocupació 
forta i problemes de supervivència per a les em-
preses productores i per a la indústria auxiliar 
(ACCO-Sud 2011: 29-31, 35-39).

11 La base de dades SABI inclou a la subàrea funcional València 
169 empreses de fabricació de maquinària i equip actives amb 
les darreres dades disponibles en el 2016 i el 2017. De les quals, 
un 6% tenen més de cinquanta treballadors, un 13,5% entre vint-
i-cinc i cinquanta, i un 80,5% menys de vint-i-cinc treballadors.
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El resultat d’eixes dinàmiques és la pèrdua d’im-
portància de la indústria del moble a la comarca 
de l’Horta Sud i el canvi en l’estructura, ja que 
s’ha destruït una bona part del teixit empresa-
rial productiu tradicional que caracteritzava el 
territori (empreses productores finals i auxiliars, 
amb una caiguda de l’ocupació superior a la del 
volum d’empreses) i s’ha reconfigurat l’activitat 
de les empreses de distribució cap a mobles im-
portats amb cost més baix (Mancomunitat inter-
municipal de l’Horta Sud 2017:66-67). La pèrdua 
de rellevància de la indústria del moble es manté 
fins i tot en el període recent en el qual a escala 
general creix l’ocupació: entre el 2012 i el 2016, 
la indústria del moble ha perdut quasi un 15% de 
l’ocupació a la subàrea funcional València-Horta. 
Representa a la fi del 2016 un 4,4% de l’ocupa-
ció industrial de la subàrea, i un 0,5% del total 

d’afiliacions a la Seguretat Social de l’espai estu-
diat. A l’Horta Sud, suposa un 10% de l’ocupació 
industrial i un 1,8% de l’ocupació comarcal.12 La 
indústria de fabricació de mobles la continuen 
formant molt majoritàriament pimes,13 fins i tot 
més que en èpoques anteriors, ja que hi ha hagut 
una reducció de la grandària mitjana empresari-
al com a resultat de l’ajust d’ocupació de la crisi.

12 Per a veure la magnitud de la crisi experimentada per la indús-
tria del moble a l’Horta Sud, cal assenyalar que a mitjan dècada 
dels noranta del segle passat el sector representava «un terç del 
total de les empreses de la comarca i una quarta part de les ocu-
pacions que hi havia» (Mancomunitat intermunicipal Horta Sud 
2017:63).

13 La base de dades SABI inclou a la subàrea funcional València 
271 empreses de fabricació de mobles actives amb les darreres 
dades disponibles en el 2016 i el 2017. De les quals, un 3,5% te-
nen més de cinquanta treballadors, un 4% entre vint-i-cinc i cin-
quanta, i un 92,5% menys de vint-i-cinc.

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA 

I L’OCUPACIÓ: SUBÀREA FUNCIONAL 

DE VALÈNCIA 2, CAMP DE TÚRIA, HOYA 

DE BUÑOL-CHIVA, LA SERRANÍA
Ghaleb Fansa, Sandra Mayordomo, 
Jorge Hermosilla i Joan Carles Membrado 
Universitat de València

El territori d’estudi abasta el subsector interior 
de l’àrea funcional de València, situat en l’àmbit 
d’influència de l’àrea metropolitana valenciana. 
Hi ha quaranta-tres municipis de les comarques 
del Camp de Túria, La Hoya de Buñol-Chiva (a 
excepció de Siete Aguas) i La Serranía (excepte 
Sot de Chera i Benagéber), junt amb les locali-
tats de Cortes de Pallás i Millares. La superfície 
aproximada és de 3.165,36 km2 i hi ha una po-
blació de 216.207 habitants l’any 2017.

L’àrea ha desenvolupat transformacions socio-
econòmiques rellevants en les darreres dèca-
des, derivades dels processos d’expansió i des-
congestió de la ciutat de València. La primera 
descentralització metropolitana s’estén sobre la 
comarca de l’Horta, però des de fa dos dècades, 
la dispersió territorial s’ha desenvolupat cap a 
l’interior. La regió urbana de València s’ha difós 
més enllà de les regions limítrofes i ha integrat 
les comarques del Camp de Túria i La Hoya de 
Buñol-Chiva en la segona corona metropolita-

na. La Serranía, més allunyada de la influència 
de la capital, manté l’estructura d’espai rural i 
presenta un dinamisme socioeconòmic inferior. 
En eixe sentit, les comarques que conformen el 
territori de l’àrea funcional de València presen-
ten diferències significatives en relació amb les 
característiques demogràfiques, econòmiques 
i fins i tot naturals, per la qual cosa hi ha una 
diversitat territorial destacada.

L’espai considerat està articulat per tres grans 
eixos viaris, com són l’A-3, la CV-35 i la CV-50, 
a més de la línia ferroviària C-3, que deter-
minen els sectors més dinàmics. La difusió i 
desconcentració demogràfica i econòmica de 
la capital valenciana i el seu entorn, comple-
mentades amb el desenvolupament endogen 
dels recursos propis, han definit el model de 
desenvolupament econòmic. En les darre-
res dècades s’ha produït un autèntic procés 
d’urbanització, en el qual els municipis més 
propers a València han ampliat la grandària i 
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de nuclis rurals, com ara Serra, Olocau, Benis-
sanó, Marines i Gátova. Així mateix, trobem es-
pais protegits, com el parc natural de la serra 
Calderona o el parc fluvial del Túria.

L’agricultura ocupa 27.000 hectàrees, un terç 
de la superfície comarcal. El regadiu és espe-
cialment destacat amb un 63% de l’extensió 
agrícola. Hi ha obres vinculades amb el reg tra-
dicional vinculat amb l’aigua del Túria als Po-
bles Castells o el reg de la Font de Sant Vicent, 
així com obres de regadiu modern i pous. La 
comarca és ara terra de cítrics i fruiters, també 
hortalisses com les cebes, i arbres de secà, on 
destaca la garrofera o l’olivera. És rellevant el 
cooperativisme agrari.

La indústria es caracteritza per compatibilitzar 
dos processos de desenvolupament industrial. 
D’una banda, el propi de la trajectòria de l’es-
tructura econòmica del Camp de Túria, on des-
tacava la transformació manufacturera relaci-
onada amb productes endògens. D’altra banda, 
la contínua relocalització industrial procedent 
de València i la primera corona metropolitana. 
Les activitats són variades, vinculades amb el 
transport, la ceràmica, el taulell, la maquinà-
ria industrial, informàtica, moble o tèxtil. Des-
taca la concentració de sòl industrial equipat 
a l’extrem meridional de la comarca, al sud de 
Riba-roja de Túria, com a conseqüència de l’en-
creuament de les autovies A-7 (corredor medi-
terrani) i A-3 i l’eix empresarial entre Quart de 
Poblet i Cheste; el tram entre Llíria i Casinos; 
així com els nombrosos polígons que hi ha vora 
les vies de comunicació principals.

En el sector serveis és rellevant l’activitat co-
mercial, molt relacionada a la dimensió pobla-
cional que ha adquirit la comarca. Despunta 
el nombre de supermercats i autoserveis, i el 
volum de comerços no alimentaris en poblaci-
ons com ara Llíria, Bétera, l’Eliana o Riba-roja. 
Altres activitats terciàries significatives es re-
lacionen amb el transport i l’emmagatzematge, 
principalment la logística.

La Hoya de Buñol-Chiva es troba al sector 
central de la província de València, en la sego-
na corona metropolitana valenciana. Es tracta 
d’una comarca heterogènia, constituïda per dos 
espais diferenciats. L’oriental se situa pròxim 
al pla litoral i presenta una activitat econòmica 
tradicional basada en l’agricultura i els produc-
tes agroindustrials. Posteriorment ha acollit els 
fluxos econòmics i poblacionals procedents de 
la ciutat de València. Les poblacions principals 
del sector són Chiva (14.867 habitants) i Cheste 
(8.372 habitants), a les quals s’uneix Godelle-
ta (3.391 habitants), de caràcter principalment 
agrícola.

Els municipis de Buñol i Chiva actuen com a 
centres neuràlgics, però cap arriba a exercir de 
verdadera capital de la zona. Si bé Chiva va ser 
capital judicial i seu arxiprestal, l’expansió eco-
nòmica de base industrial de Buñol durant el 
segle passat va comportar una difuminació de 
la pseudocapitalitat. En conseqüència, tots dos 
municipis exerceixen de centres de les seues 
àrees d’influència, encara que en les dos dar-
reres dècades Cheste ha guanyat protagonisme 
demogràfic i econòmic. La bicefàlia Buñol-Chiva 
provoca una inconsistència interna històrica, i 
encara en l’actualitat és palesa la falta de co-
hesió intermunicipal. En les darreres dècades 
han proliferat les urbanitzacions i els plans ur-
banístics com a conseqüència de la desconges-
tió de l’àrea metropolitana de València.

La superfície agrícola ocupa unes 24.600 hectà-
rees, de les quals el 74% són de secà. El sector 
oriental ha sigut tradicionalment el més culti-
vat, on la vinya era predominant. Els cítrics han 
guanyat terreny al cultiu tradicional. A l’interior, 
l’olivera ha adquirit cert protagonisme i el coo-
perativisme ha influït a l’expansió.

Els sectors clau per a l’economia i el mercat 
laboral continuen sent el secundari i el tercia-
ri, però en l’última dècada s’han experimentat 
canvis en els subsectors econòmics i branques 
d’activitat. La crisi immobiliària va perjudicar 
greument la indústria del ciment i derivats, així 

s’ha difós el caràcter urbà. Els motius que ex-
pliquen la desconcentració són diversos, com 
ara l’elevada congestió, la necessitat de sòl 
industrial, la cerca de més qualitat ambiental, 
problemes d’habitatge, etc.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A LA SUBÀREA 
FUNCIONAL DE VALÈNCIA 2

En relació amb el mercat de treball, des de prin-
cipis dels anys noranta, la població activa ha 
tingut en general al territori un increment re-
llevant, que ha anat acompanyat d’un augment 
del nombre d’ocupats. No obstant això, la crisi 
econòmica del 2008 va afectar plenament l’eco-
nomia i va provocar un augment extraordinari 
de la desocupació. La solsida del sector de la 
construcció i l’immobiliari, en els quals les re-
gions de la segona corona havien basat en gran 
mesura la generació de riquesa i ocupació, ha 
tingut conseqüències greus sobre l’economia. 
Des de l’any 2013 s’observen processos de mi-
llora. En relació amb els demandants desocu-
pats, destaquen els majors de quaranta-quatre 
anys, mentre que la taxa d’atur femení és con-
siderablement superior al masculí. Pel que fa a 
les afiliacions a la Seguretat Social, el sector de 
més pes és el de serveis, seguit de l’industrial 
i l’activitat constructiva. En les àrees interiors, 
adquireix més protagonisme l’activitat agrària 
i ramadera.

En l’actualitat, una sèrie d’oportunitats es pre-
senten al territori, com per exemple la posició 
geogràfica central, respecte a l’eix Madrid-Va-
lència i a l’arc mediterrani, l’amplitud territorial 
per a acollir activitats econòmiques, la proximi-
tat del port de València i l’aeroport de Manises, 
recursos geominers, ambientals i culturals, un 
clima confortable, les possibilitats de cooperació 
municipal i la formació de xarxes i la possibilitat 
per a atraure talents en determinats sectors so-
cioeconòmics. No obstant això, La Serranía, allu-
nyada de la influència de l’àrea metropolitana de 
València i dels fluxos socioeconòmics, presenta 
problemàtiques vinculades a l’envelliment, l’èxo-
de rural i la despoblació.

El Camp de Túria és la més septentrional de 
les comarques prelitorals de la província de 
València. Se situa en un espai de transició en 
el sistema territorial dualístic valencià, situ-
at entre l’expansió de l’Horta Nord i l’interior 
provincial. L’expansió de la ciutat de València i 
l’entorn urbà ha comportat que la comarca haja 
perdut la fisonomia típica d’espai agrari tradici-
onal per a transformar-se en un territori amb 
un dinamisme significatiu. La desconcentració 
del Cap i Casal s’ha produït d’una manera radi-
al-concèntrica, a causa de la dispersió urbana 
ocorreguda des del nucli a la perifèria i de la 
marcada influència de les vies de comunicació, 
que afavoreixen la direccionalitat amb la capital 
provincial.

La comarca té una xarxa urbana bastant com-
pensada, en la qual quatre municipis (la Pobla 
de Vallbona, Bétera, Llíria i Riba-roja de Túria) 
superen els vint-i-un mil habitants. La influèn-
cia de València i el creixement de diversos nu-
clis secundaris han frenat la possible emergèn-
cia de Llíria com a cap comarcal, i li han restat 
pes a la participació de la ciutat al conjunt de la 
comarca. 

Els processos de descongestió i desconcen-
tració demogràfica i empresarial de l’àrea me-
tropolitana de València produïts des dels anys 
seixanta i setanta han comportat un procés 
gradual de terciarització. Són dinàmiques que 
van suposar la industrialització del territori i un 
augment significatiu de les segones residènci-
es, convertides moltes en l’actualitat en prime-
ra, així com un creixement del sector comercial 
i de serveis. Són processos que s’han desenvo-
lupat principalment entorn de les vies de co-
municació principals, mentre que els municipis 
pròxims a La Serranía o a la serra Calderona 
tenen una dinàmica socioeconòmica inferior. En 
conseqüència, s’observen paisatges que con-
trasten entre si: nuclis històrics com el de Llíria, 
poblament dispers condicionat per la construc-
ció d’urbanitzacions residencials, com ara Bé-
tera, Riba-roja de Túria, la Pobla de Vallbona i 
l’Eliana, i municipis que mantenen l’estructura 
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cialització per sectors productius, tipus d’em-
preses, qualificació de l’ocupació i tendències 
de desenvolupament cap al futur.

En termes generals, podem afirmar que, pel 
que fa a l’ocupació, l’àrea funcional de València 
2 té un patró de comportament altament dife-
renciat només quant a la quantitat o extensió 
perquè en la resta de les dimensions continuen 
les pautes generals valencianes. Entre altres 
coses, les taxes d’ocupació i activitat són equi-
parables a les del conjunt valencià encara que 
la comarca destaca per una major incidència de 
les contractacions a jornada parcial; quant a es-
pecialització per sectors, l’agricultura hi té una 
presència més important, i també es constata 
una major especialització en el transport tant a 
la comarca com al Camp del Túria.

Si tenim en compte les afiliacions a la Segu-
retat Social, l’àrea funcional de València 2, que 
ocupa aproximadament el 4% del conjunt va-
lencià, distribueix les afiliacions de manera de-
sigual entre els quatre grans sectors que hem 
considerat: en el 2014, un 5,2% en agricultura, 
un 24,8% en indústria, un 7% en construcció i 
un 62,9% en serveis. En el 2018, el pes de les 
afiliacions a la Seguretat Social es manté amb 
variacions lleugeres en cada un dels sectors: 
4,4% en agricultura, 26,3% en indústria, 7,5% en 
construcció i 61,7% en serveis. Distribució que 
la situa en les mitjanes del conjunt autonòmic 
possiblement per la varietat d’estructura pro-
ductiva de l’àrea funcional: amb més indústria 
i serveis a la comarca del Camp de Túria i més 
agricultura a La Serranía, amb una situació in-
termèdia a La Hoya de Buñol.

Les xifres contrasten amb els demandants 
d’ocupació que acudeixen al Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació en cada un dels sectors 
referits. Si els comparem amb les afiliacions 
a la Seguretat Social, detectem que a l’àrea 
funcional de València 2, per a l’any 2014, el 
pes dels demandants en agricultura és del 4% 
davant del 5,2% de les afiliacions; en indús-
tria, del 15,3% enfront del 24,8%; en construc-

ció, del 13,6% enfront del 7%, i en serveis, del 
62,02 enfront del 62,9%. Per a l’any 2018, els 
percentatges passen a ser en agricultura, del 
4,2% enfront del 3,96%; en indústria, del 13% 
enfront del 26,3%; en construcció, del 8,4% en-
front del 7,5%, i en serveis, del 68,5% enfront 
del 61,7%. De les dades es dedueix un cert 
desequilibri en la relació entre demandants 
i afiliacions a la Seguretat Social que afecta 
en sentit divers la indústria i els serveis: en 
la indústria el percentatge de demandants és 
clarament inferior al pes de les afiliacions que 
hi ha i en el sector serveis el percentatge de 
demandants és clarament superior als con-
tractes que genera el sector a l’àrea.

2. LA COMPOSICIÓ DE LA INDÚSTRIA A LA 
SUBÀREA FUNCIONAL DE VALÈNCIA 2

La subàrea funcional de València 2 té un total 
de quaranta-dos polígons industrials repartits 
entre vint-i-un municipis. Amb una superfície 
total de 12.297.686 m2. Els municipis amb més 
presència de polígons són Riba-roja de Túria, 
Llíria, Buñol, la Pobla de Vallbona i Cheste. Els 
dèsset municipis restants no tenen cap polígon 
industrial, hi ha sòl industrial dispers.

La Hoya de Buñol-Chiva

El sector industrial principal (per nombre de 
persones afiliades) de la comarca és el de l’ali-
mentació, a molta distància del segon, que és 
la indústria química. Tots dos sectors estan 
íntimament lligats a la provisió de productes 
per a Mercadona. En tercer lloc, es troba la fa-
bricació de productes metàl·lics, la fabricació 
de begudes i la d’altres productes minerals no 
metàl·lics. La fabricació de productes agroali-
mentaris es concentra a Cheste, gràcies a la 
posició estratègica del municipi. En l’actua-
litat, a l’àrea industrial de Cheste, Loriguilla i 
Riba-roja de Túria, gràcies a la ubicació on l’A-
3 es creua amb l’eix mediterrani (AP-7), hi ha 
vora mil empreses implantades als polígons, 
amb huit milions de metres quadrats urbanit-
zats i hi treballen unes dotze mil persones. La 

com al subsector de la construcció, fet que, unit 
a la crisi de la indústria tradicional paperera, 
van provocar una reacció negativa en altres 
branques industrials com la del metall-mecàni-
ca. Això provocà la destrucció de llocs de treball 
i la reducció dels nivells de consum de la po-
blació. La implantació de les indústries agroa-
limentàries ha sigut fonamental en la reestruc-
turació del sistema productiu i en l’organització 
de l’ocupació. La ubicació a Cheste i a Buñol 
d’empreses d’eixa tipologia, lligada a la indús-
tria càrnia i a la de preparació de plats de cui-
na elaborats, ha beneficiat la situació i ha creat 
nous llocs de treball. També hi destaquen les 
empreses d’elaboració de productes químics 
per a la neteja o per a cosmètics, i de producció 
de béns de consum. El procés s’ha beneficiat 
per la construcció de diversos polígons, la ma-
joria vora l’A-3.

La Serranía representa el model de territori 
de l’interior valencià, condicionat per la natu-
ralesa dels recursos i pel procés d’èxode rural 
implantat durant dècades. Es tracta d’un espai 
definit per la ruralitat i l’envelliment i la despo-
blació. Els recursos territorials són fonamen-
tals per al desenvolupament, tant per a l’agri-
cultura i la ramaderia, com per al turisme i les 
activitats forestals.

La comarca està situada al sector nord-occi-
dental de la província de València. La població 
és d’aproximadament 17.400 habitants i la den-
sitat és molt baixa. Les poblacions amb més 
habitants són Villar del Arzobispo (3.542 h.), 
Pedralba (2.785 h.), Chelva (1.516 h.) i Tuéjar 
(1.147 h.). És a dir, els municipis tenen dimen-
sions reduïdes i es caracteritzen per un continu 
èxode rural. Així mateix, el procés d’envelliment 
té nivells molt elevats.

Les activitats econòmiques més significatives 
es relacionen directament o indirectament amb 
el medi natural. És rellevant l’activitat agrope-
cuària i l’explotació de recursos geològics i fo-
restals, amb més de mil quilòmetres quadrats 
de superfície forestal. L’agricultura que predo-

mina és de secà, ja que representa més del 92% 
de les 63.500 hectàrees cultivades. Els cultius 
principals són l’ametler, el cereal, la vinya i l’oli-
vera, mentre que en la ramaderia són rellevants 
les granges i les activitats de pasturatge.

La indústria té certa incidència en diversos mu-
nicipis, amb un centenar d’empreses i cinc polí-
gons industrials. Una quarta part són indústries 
extractives, ja que una proporció significativa de 
les pedreres i mines de la província se situen a 
la comarca. Altres activitats són l’agroalimentà-
ria i tèxtil, així com la construcció. En el sector 
serveis és rellevant el transport.

L’activitat turística té un potencial destacat. 
La Serranía té més de dos mil places d’allot-
jament, tant d’hotels, hostals, cases rurals i 
apartaments. L’enclavament geogràfic de la 
comarca, la complexitat orogràfica, les serres 
i les valls o canons fluvials, com el del Túria o 
l’afluent Tuéjar-Chelva, determinen els recur-
sos naturals i paisatgístics excel·lents que hi 
ha. El 70% de la superfície comarcal es troba 
protegida. Així mateix, hi ha elements culturals 
ben atractius.

La Serranía presenta en l’actualitat dificultats 
significatives i un escenari complicat. En re-
lació amb el mercat de treball, les ocupaci-
ons oferides són escasses i generalment de 
qualificació baixa. L’èxode rural és continu, la 
qual cosa unida a l’envelliment elevat, com-
porta un risc de despoblació alt. Així mateix, 
els serveis públics bàsics tenen dificultats 
per a mantindre’s.

En qualsevol territori, com és sabut, el mercat 
laboral es caracteritza a partir de diferents in-
dicadors que mesuren dimensions com la in-
corporació de la població al món del treball, 
les condicions laborals de la incorporació o la 
incidència dels diferents sectors productius en 
eixe mercat. A continuació, tractarem de fer 
una aproximació a algunes d’eixes dimensions 
a l’àrea funcional de València 2: taxa d’activitat, 
taxa d’ocupació, taxa d’atur, temporalitat, espe-
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Comarca Municipi Indústria extractiva Indústria manufactureras Energia

La Hoya de Buñol Cheste - 2.947 19

La Hoya de Buñol Buñol 23 1.521 140

La Hoya de Buñol Chiva - 1.255 9

La Hoya de Buñol Alborache - 115 -

La Hoya de Buñol yátova - 69 -

La Hoya de Buñol Macastre - 20 -

La Hoya de Buñol Godelleta - 17 11

El Valle de Cofrentes-Ayora Cortes de Pallás - - -

La Canal de Navarrés Millares - - -

La Hoya de Buñol Dos Aguas - - -

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament 

als municipis de la comarca de La Hoya de Buñol, el municipi de Millares a la comarca de la Canal de Navarrés i el 

municipi de Cortes de Pallás a la comarca de Cofrentes-Ayora, 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats a la 

Seguretat Social. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Thomas cosmética de España SL, de fabrica-
ció d’envasos i embalatges metàl·lics lleugers. 
També a Cheste es troba Galvanizadora Valen-
ciana SL, de tractament.

Quant a la fabricació de productes minerals no 
metàl·lics, destaca, a Chiva, Porvasal, de fabri-
cació d’articles ceràmics d’ús domèstic i orna-
mental. Cal fer un esment especial al cas de la 
cimentera de Buñol.

La indústria cimentera 

La història d’industrialització valenciana durant 
el segle passat té dates clau i certes persones 
que van protagonitzar els moments decisius i 
que van servir per a fer un pas avant en la mo-
dernització d’una economia que havia sigut bà-
sicament agrària fins llavors (excepte a Alcoi 
i en pocs llocs més). Les diferents comarques 
valencianes, en funció dels recursos naturals, 
van anar especialitzant-se en diverses activi-
tats fabrils que van originar els clústers o dis-
trictes industrials tradicionals.

En la primera dècada del segle passat a Buñol 
ningú havia pensat a muntar una cimentera. 
No obstant això, hi havia certes condicions que 
convidaven a fer-ho, ja que al municipi hi ha-

via una pedrera de calç que va acabar en mans 
de Rafael Ridaura com a pagament d’un deute. 
Ridaura era un comerciant vinculat al port de 
València. El gendre, José Serratosa Nadal, fill 
també de comerciant, va ser qui el va animar a 
fer un pas avant inusual en aquella classe bur-
gesa valenciana sorgida del comerç: invertir els 
diners obtinguts del comerç i de les propietats 
en una indústria. Així es va fundar en 1917 la 
Compañía Valenciana de Cementos Portland. 
D’aquella pedrera va nàixer una cimentera, que 
va créixer aprofitant el desenvolupament urbà 
de la ciutat de València, i que es va convertir en 
un gegant del ciment a Espanya durant dèca-
des, fins que es va vendre a la mexicana CEMEX 
en 1992. Els diners obtinguts de CEMEX, la fa-
mília Serratosa els va reinvertir en la compra 
dels avions d’Air Nostrum. Mentre les velles ins-
tal·lacions de Valenciana de Cementos roma-
nien inactives, CEMEX havia continuat invertint 
en altres de noves, i va inaugurar a primers del 
segle actual el major forn del món de ciment 
blanc (el mateix amb el qual Santiago Calatrava 
construeix els seus edificis). En el 2012, amb la 
reestructuració de CEMEX a Espanya, Buñol va 
deixar de fabricar ciment i amb això es va tan-
car un capítol crucial de la història de la indús-
tria valenciana. La fi de la cimentera va afec-
tar uns cent cinquanta treballadors i l’activitat 

Comarca Municipis Nre. de polí-
gons industrials

Superficie
total (m2)

% de la superficie  
industrial 

El Camp de Túria Llíria 6 1.482.699 17,66

El Camp de Túria La Pobla de Vallbona 5 1.203.998 14,34

Serranía Villar del Arzobispo 3 507.905 73,30

La Hoya de Buñol Buñol 3 1.420.945 42,70

La Hoya de Buñol Cheste 3 1.004.909 30,20

El Camp de Túria Benissanó 3 197.385 2,35

El Camp de Túria Nàquera 3 922.998 10,99

El Camp de Túria Riba-roja de Túria 3 2.874.240 34,23

Serranía Domeño 1 169.631 24,48

Serranía Higueruelas 1 15.368 2,22

La Hoya de Buñol Alborache 1 25.766 0,77

La Hoya de Buñol Chiva 1 741.629 22,28

La Hoya de Buñol Siete Aguas 1 13.481 4,05

El Camp de Túria Benaguasil 1 114.607 1,36

El Camp de Túria Bétera 1 460.226 5,48

El Camp de Túria Casinos 1 47.531 0,57

El Camp de Túria Loriguilla 1 273.261 3,25

El Camp de Túria Marines 1 95.733 1,14

El Camp de Túria San Antonio de Benagéber 1 295.468 3,52

El Camp de Túria Serra 1 53.961 0,64

El Camp de Túria Vilamarxant 1 375.945 4,48

Taula 1. Nombre i superfície dels polígons industrials als municipis de la subàrea funcional de València2 i el percentatge 

respectiu al total de sòl industrial, 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA

gran empresa de Cheste és Frescos y Elabora-
dos Delisano SAU, de processament i conser-
vació de carn (fabricació i comercialització de 
productes carnis). L’empresa, interproveïdora 
de Mercadona i dedicada a tallar i envasar 
porc, corder i elaborats carnis, té 1.800 tre-
balladors i és la responsable principal de l’alt 
percentatge d’empleats industrials a Cheste. 
Cal assenyalar que part dels treballadors tre-
ballen a l’escorxador i sala d’especejament de 
vedella de Buñol (Elaborados Cárnica Medina), 
mentre que la planta de tall i envasament es 
troba a Cheste. També està especialitzada en 
agroalimentació l’empresa xestana Embutidos 
F Martínez R SA, d’elaboració de productes 
carnis i de volateria. Una altra gran empresa 
agroalimentària, situada a Buñol, és Platos 
Tradicionales, que elabora plats preparats per 
a la cadena de supermercats Mercadona. 

Pel que fa a fabricació de begudes cal esmen-
tar Cheste agraria coop. v. (hi treballen 221 per-
sones) i Vicente Gandia Pla SA a Chiva (114), 
ambdós d’elaboració de vi. Quant a la indús-
tria química, destaquen a Cheste Berioska SL 
(hi treballen 193 persones, antic proveïdor de 
Mercadona) de sabons, detergents i altres arti-
cles de neteja i abrillantament, i Suavizantes y 
plastificantes bituminosos SL (hi treballen 428 
persones), fabricant i proveïdor de les marques 
pròpies de Mercadona (Deliplus i Bosque Ver-
de) de productes de neteja domèstica i de cura 
personal. També s’ha d’esmentar l’empresa 
de Chiva Mediterránea de productos de limpi-
eza SRL de fabricació de sabons, detergents i 
altres articles de neteja i abrillantament. Pel 
que fa a la fabricació de productes metàl·lics, 
destaca a Chiva Luxe perfil SL, de fabricació de 
tancaments metàl·lics, i a Cheste, molt lligada 
a la producció de productes de cura personal, 
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Municipi Indústria extractiva Indústria manufacturera Energia

Riba-roja de Túria 15 3.209 19

La Pobla de Vallbona - 2.021 34

Llíria 43 1.713 35

Náquera - 867 15

Bétera - 389 12

Vilamarxant - 319 14

San Antonio de Benagéber - 303 -

Marines - 258 -

Benaguasil 18 209 97

L’Eliana - 192 50

Benisanó - 163 -

Olocau - 67 6

Casinos 7 54 11

Serra - 37 -

Loriguilla - 29 11

Gátova - 5 -

Taula 3. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament 

als municipis de la comarca del Camp de Túria, 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

altres productes agroquímics. En la indústria de 
l’alimentació destaca de nou Riba-roja, amb He-
lados Estiu (hi treballen cent tretze persones), 
que és proveïdor de Mercadona, com també ho 
és Verdifresh SL (processament i conservació 
de fruita i hortalissa, en la qual treballen 490 
persones) i Chic-kles gum SL (de goma de mas-
tegar, amb setanta-una persones que hi tre-
ballen). En la indústria de productes metàl·lics 
destaca de nou Riba-roja, amb Soldaval Solda-
duras profesionales valencianas SL, de fabrica-
ció de productes bàsics de ferro, acer i aliatges 
de ferro (378 treballadors). En fabricació de ma-
terial i equip elèctric de nou despunta Riba-roja, 
amb Antares iluminacion SA, de fabricació de 
llums i aparells elèctrics d’il·luminació, i tam-
bé GH Electrotermia SA, de fabricació d’altre 
material i equip elèctric, a San Antonio de Be-
nagéber. En fabricació de maquinària cal citar 
Fominaya de Bétera, de fabricació d’aixeteria i 
vàlvules, i García Cámara de Marines, de fabri-
cació de maquinària de ventilació i refrigeració 
no domèstica. En fabricació de vehicles de mo-
tor cal citar, a Riba-roja, Industrias Ochoa i, so-
bretot, a la Pobla de Vallbona, Autoliv BKI SL (hi 
treballen 317 persones). Ambdós empreses són 

de fabricació d’altres components, peces i ac-
cessoris per a vehicles de motor. En la fabrica-
ció d’altres productes minerals no metàl·lics cal 
destacar Tejas y ladrillos del Mediterráneo SA, a 
Llíria, i Cementos la Unión SA a Riba-roja de Tú-
ria. Convé esmentar també l’empresa Sopena 
innovations SL (Nàquera), de producció d’alu-
mini. Finalment, en la fabricació de productes 
informàtics, electrònics i òptics cal destacar el 
nucli de la Pobla de Vallbona, amb les empreses 
Finder electrica SL (131 treballadors), de fabri-
cació d’aparells de distribució i control elèctric, 
Orliman SL, de fabricació d’instruments i sub-
ministraments mèdics i odontològics i, sobretot, 
Celestica Valencia SA, de fabricació de circuits 
impresos assemblats, amb tres-centes perso-
nes que hi treballen. L’antiga fàbrica d’informà-
tica IBM (International Business Machines) de la 
Pobla de Vallbona pertany des del 2004 a l’es-
mentat grup canadenc Celestica. En 1995, arran 
de l’adquisició d’IBM per part de MSL (Manufac-
turing Services Limited), l’empresa va optar 
per desenvolupar nous processos de fabricació 
d’electrònica bàsica i cercar clients alternatius 
a IBM. En el 2004, en la segona transició, va 
passar a treballar per a clients més industrials, 

econòmica del municipi. La silueta de la vella 
planta de Buñol continua dominant l’A3 entre 
València i Madrid. Abandonada a mitjan dècada 
dels huitanta, d’aquella planta van eixir milions 
de quilos de ciment quan el material era difícil 
i car d’aconseguir. Les pedreres de la zona van 
ajudar a créixer les instal·lacions fins a conver-
tir-se en una icona de la indústria valenciana.

La tradició tèxtil

Cal referir-se també a la indústria de Millares. 
En l’actualitat és inexistent, però en el passat 
va ser notable. Sáez Merino va ser un grup tèx-
til de roba vaquera, nascut en 1954 a Millares. 
Amb les marques Lois, Caster, Cimarron i Ca-
roche es va posicionar en un dels primers llocs 
del mercat mundial en roba vaquera en els anys 
setanta. L’empresa va tancar definitivament en 
el 2008 per problemes econòmics. La poc ac-
cessible localitat de Millares, a les goles del Xú-
quer, es va convertir des de mitjan segle passat 
en la capital de la roba texana, tot i estar molt 
allunyada de qualsevol ruta comercial moder-
na. Des d’allí, dos empresaris van conquistar el 
mercat europeu amb un producte que van con-
vertir en una icona de la joventut. En el 2006, 
Sáez Merino SA encara produïa a Benaguasil i 
a Daimiel (Ciudad Real), i tenia 950 treballadors. 
Però ja estava a punt de tancar, després que la 
plantilla ja s’haguera reduït en 542 persones 
pel tancament de quatre plantes (Torrent, Car-
caixent, Ayora i Casas Ibáñez). Entre el 2004 i 
el 2006, el grup tèxtil va passar de donar faena 
a més de 1.600 persones i tindre huit plantes 
productives, a posar damunt la taula un pla de 
viabilitat que implicava el final de la producció 
pròpia i quedar-se amb una plantilla d’unes 250 
persones a Benaguasil; va tancar definitiva-
ment en el 2008. 

El Camp de Túria

El principal sector industrial (per nombre de 
persones afiliades) del Camp de Túria és el de 
fabricació de productes de cautxú i plàstics, se-
guit de la indústria química, la indústria de l’ali-

mentació, la fabricació de productes metàl·lics, 
la de maquinària i equip, la de material i equip 
elèctric, la de vehicles de motor, la d’altres pro-
ductes minerals no metàl·lics i la de productes 
informàtics, electrònics i òptics. La fabricació 
de plàstics es concentra a Llíria, gràcies a la 
multinacional SRG Global Llíria SL. L’empresa, 
auxiliar de la companyia Ford d’Almussafes, té 
vora mil treballadors i fabrica peces de plàs-
tic per a exteriors i interiors de vehicles: des 
de reixetes fins a emblemes i plaques d’iden-
tificació, bisells i altres peces decoratives; des 
d’injecció de plàstic fins a cromatge i pintura. 
També està especialitzada en plàstic l’empresa 
lliriana Plastic 7 A SL (hi treballen 266 perso-
nes), també de fabricació d’accessoris de plàs-
tic per a automòbils. 

Les altres grans empreses de plàstic del Camp 
de Túria es troben a Riba-roja de Túria: es trac-
ta de les multinacionals Plastic Omnium Auto-
motive España SA (hi treballen 1.063 persones), 
Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA 
(348), Plastic Omnium Componentes Exterio-
res SL (275), Plastic Omnium Auto Inergy Spain 
SA (208) i Plastic Omnium Sistemas Urbanos 
SA (197), que també fabriquen accessoris de 
plàstic per a vehicles, i que, com les de Llíria, 
són subsidiàries de Ford España d’Almussafes. 
A Riba-roja també hi ha l’empresa Caiba SA de 
fabricació d’envasos i embalatges de plàstic. La 
indústria química del Camp de Túria es concen-
tra, d’una banda, a Riba-roja, amb Pinturas Isaval 
(hi treballen dos-centes persones), i a Marines 
amb Pinturas Montó (175). Són empreses de 
fabricació de pintures, vernissos i revestiments 
similars. Però al Camp de Túria destaca, sobre-
tot, a la Pobla de Vallbona, l’empresa valencia-
na R N B SL, de fabricació de perfums i cosmè-
tics, amb 463 persones que hi treballen, que és 
proveïdora de Mercadona de la marca Deliplus. 
També a Nàquera cal esmentar l’empresa Qui-
mi romar SLU, de fabricació de sabons, deter-
gents i altres articles de neteja i abrillantament, 
que també va ser proveïdora de Mercadona. A 
San Antonio de Benagéber destaca l’empresa 
Químicas Oro SA, de fabricació de pesticides i 
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Municipi Indústria 
extractiva

Indústria 
manufacturera

Energia

Villar del Arzobispo 52 83 -

Titaguas - 51 -

Higueruelas 30 50 -

Tuéjar - 41 -

Domeño - 28 -

Chelva - 27 -

Pedralba - 15 16

Bugarra - 12 -

Calles - 6 -

Alcublas - - -

Alpuente - - -

Andilla - - -

Aras de los Olmos - - -

Chulilla - - -

Gestalgar - - -

Losa del Obispo - - -

La yesa 8 - -

Taula 4. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries 

extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament 

als municipis de la comarca de La Serranía, 2016. Font: 

Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball

ocasiona un impacte territorial notable, i per-
judica altres activitats productives: la mineria 
perjudica l’agricultura pel depòsit de sediments 
arrossegats pel vent sobre els cultius i dificulta 
el desenvolupament de la ramaderia extensiva, 
però també incideix en la desaparició d’espais 
forestals. En suma, la mineria presenta efectes 
negatius en la qualitat de vida dels serrans i en 
la conservació del medi ambient de la comar-
ca. De fet, la presència de nombroses mines a 
la comarca de les quals s’extrau principalment 
caolí i argila propicia la presència de pols en 
suspensió en l’ambient, la qual cosa és poten-
cialment perillós per a la salut. La pols en sus-
pensió que ix de les mines, i que es reparteix a 
partir de centenars de camions banyera per les 
carreteres de la comarca, no és l’únic proble-
ma ambiental que generen les mines, ja que les 
muntanyes d’àrids van dissolent-se a poc a poc 
quan arriben les pluges i acaben en barrancs i 

rambles. Eixe material acaba asfaltant literal-
ment els cursos fluvials i eliminant qualsevol ti-
pus de vegetació, fet que crea paisatges desèr-
tics. Sobre la restauració de les antigues mines, 
es va estudiar la possibilitat de reomplir-les 
amb deixalles no contaminants per a després 
tapar-les amb terra i revegetar la zona, però la 
crisi econòmica va deixar el projecte en l’aire. 
Tot i el greu problema que impliquen les mines 
a la zona del Villar i Higueruelas, els recursos 
naturals representen una de les potencialitats 
principals de la comarca, tant per la possible 
utilització per al turisme, com per a l’agricul-
tura, ramaderia o activitats forestals. L’entorn 
geogràfic de la comarca, amb una orografia 
complicada i el pas del riu Túria i els afluents, la 
fan notablement atractiva per al visitant, que hi 
pot gojar de sendes i rutes a peu, a cavall o en 
bicicleta, fins a activitats vinculades amb el llit 
del riu o la proximitat dels embassaments.

El sistema productiu de la comarca es carac-
teritza per la prestació de serveis de proximitat 
per part de comerciants i xicotetes empreses 
que permeten la subsistència dels residents. 
Llevat d’excepcions, com el treball en l’extrac-
ció de minerals, el treball temporal en algunes 
cooperatives, i l’empresa Power Electronics 
d’Higueruelas, la grandària de les empreses és 
de dimensió molt reduïda. Respecte a la darre-
ra empresa, cal assenyalar que Power Electro-
nics España SL és una empresa de fabricació 
d’equips elèctrics i electrònics per a vehicles 
de motor (auxiliar de Ford España). L’empresa 
se situa al parc tecnològic de Paterna, però en 
el 2017 abandona la ciutat per a instal·lar-se al 
polígon de les Carrasses de Llíria. Power Elec-
tronics España SL tenia una empresa subsidi-
ària a Higueruelas i, tot i el trasllat a Llíria, la 
planta serrana no tanca. Al contrari: la proxi-
mitat de la nova seu de Llíria a Higueruelas, a 
través de la CV-35, podria beneficiar el futur de 
l’empresa a la localitat serrana, que és un cas 
completament alié a la dinàmica econòmica de 
la comarca. 

menys pròxims al consum i també menys sen-
sibles al preu. En el 2009 hi va arribar la tercera 
migració, amb el fort ERO a causa de l’abandó 
de sectors com l’automoció, per la caiguda de 
vendes, i energia fotovoltaica, per pèrdua de 
subvencions. En l’actualitat es dedica a fabricar 
electrònica manufacturada, principalment per a 
defensa i contingut aeroespacial i també d’elec-
tromedicina i electrònica industrial. Per a aca-
bar cal referir-se a l’extinta indústria tèxtil del 
Camp de Túria (Benaguasil). Sáez Merino va ser 
un grup tèxtil de roba vaquera, nascut en 1954 
a Millares, que amb les marques Lois, Caster, 
Cimarron i Caroche, es va posicionar en un dels 
primers llocs del mercat mundial en roba va-
quera en els anys setanta i es va convertir en 
una icona de la joventut. Després de dècades 
de producció, en el 2004 encara hi treballaven 
1.600 persones en huit plantes productives, 
però en el 2006 havien descendit a 950 perso-
nes (a les plantes de Benaguasil i a la manxega 
Daimiel). Posteriorment, entre el 2006 i el 2008 
la plantilla es va reduir a 250 persones, totes a 
Benaguasil; la planta va tancar definitivament 
en el 2008 per falta de viabilitat econòmica.

La Serranía

La Serranía és una comarca molt poc industrial, 
fins al punt que hi ha més agricultors afiliats a 
la Seguretat Social que operaris industrials. El 
principal sector industrial és el de l’alimenta-
ció i begudes, seguit per la indústria extractiva 
de minerals (sobretot caolí). Lluny dels dos pri-
mers sectors hi ha també fabricants de produc-
tes metàl·lics i de maquinària i equip. La prin-
cipal empresa agroalimentària està a Titaguas. 
Es tracta de Pasteleria industrial Monte Turia 
SA, de fabricació de galetes i productes de forn 
i pastisseria de llarga durada. En les begudes 
destaca la cooperativa agrícola del Villar del Ar-
zobispo, d’elaboració de vi.

L’explotació minera

Pel que fa a les activitats extractives, l’activitat 
minera va representar en el passat, i no tant en 
l’actualitat, un dels pilars de l’economia serrana. 
En 1995 va arribar a haver-hi 136 concessions 
mineres a la comarca. La indústria extractiva va 
arribar a generar un nombre alt de llocs de tre-
ball. En l’actualitat només hi ha cinquanta-dos 
persones afiliades a la Seguretat Social en el 
CNAE d’indústries extractives, a Villar del Arzo-
bispo, trenta a Higueruelas i huit a La yesa. En 
dècades passades hi hagué un moviment eco-
nòmic considerable al voltant de les mines, a 
més de l’ocupació indirecta lligada al transport 
i els serveis. En la part negativa, l’explotació 
de les pedreres va provocar mossos enormes 
a les muntanyes que van destruir el paisatge 
d’algunes partides a l’est de la comarca. S’hi ex-
trau principalment argila, arenes caoliníferes i 
caolí, en la major part destinades a l’elaboració 
de materials de construcció. L’argila es desti-
na quasi íntegrament a les fàbriques de gres 
de la Plana, mentre que el caolí s’utilitza per a 
l’elaboració d’una extensa gamma de productes 
com són ceràmica, paper, ciment, metal·lúrgia, 
indústria petroquímica, adobats, insecticides, 
cosmètics, pintures, plàstics, detergents, caut-
xú, tints abrasius, colorants, pigments o pro-
ductes farmacèutics. Les arenes caoliníferes 
es destinen a la fabricació de vidre buit, en les 
indústries de fosa o, com a material abrasiu per 
a metall i obra civil, per a construcció naval i 
neteja de fronteres d’edificis. També hi ha unes 
quantes pedreres d’extracció d’algeps. L’explo-
tació minera la duen a terme diverses empreses 
tant de la comarca com foranes (de València, 
l’Horta, el Camp del Túria o la Plana). A mesura 
que el negoci de l’extracció va anar a més, es va 
incrementar el pes de la participació d’empre-
ses de la Plana i fins i tot d’Itàlia i de Gran Bre-
tanya. Algunes de les principals empreses del 
Villar i de Higueruelas són d’extracció d’argila i 
caolí: Arcillas del Mediterráneo SL, Arcigrés SL, 
Saevi i Arcillas Moreno. D’altra banda, l’activitat 
extractiva ha generat una certa resposta soci-
al a la comarca, ja que la mineria a cel obert 
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ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA 

I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL DE 

LA RIBERA DEL XÚQUER
Ernest Cano, Juan Ramón Gallego i Josep Vicent Pitxer 
Universitat de València

El marc territorial de referència en el document 
és l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer, tal 
com es defineix en l’Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana que aprovà la Genera-
litat Valenciana en el 2011 (Decret 1/2011, de 
13 de gener, del Consell), la qual no coincideix 
exactament amb el territori de les comarques 
de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. L’àrea funcio-
nal definida en l’estratègia inclou els municipis 
següents: Albalat de la Ribera, Alberic, Alzira, 
Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Antella, Beni-
cull de Xúquer, Benimodo, Benimuslem, Carcai-
xent, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, 
Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llom-
bai, Massalavés, Montserrat, Montroi, Polinyà 
de Xúquer, la Pobla Llarga, Real, Riola, Sollana, 
Sueca i Tous. Queden fora de l’àrea funcional 
tres localitats (Almussafes, Benifaió i Torís) tra-
dicionalment adscrites a les dos comarques de 
la Ribera, que s’integren a l’àrea funcional de 
València, així com un grup de municipis del sud 
de la Ribera Alta que s’integren a l’àrea funcio-

nal de Xàtiva (Alcàntera de Xúquer, Beneixida, 
Càrcer, Cotes, l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant 
Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer i Vilanova 
de Castelló).

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA FUNCIO-
NAL DE LA RIBERA DEL XÚQUER

En primer lloc abordem una perspectiva gene-
ral dels diferents sectors econòmics a l’àrea 
funcional, amb dades d’afiliacions a la Segu-
retat Social. La font fa referència als llocs de 
treball (afiliacions en alta) que es troben en les 
empreses radicades en municipis de l’àrea; per 
tant, són ocupacions que poden cobrir persones 
residents a la mateixa àrea o en altres. L’estaci-
onalitat d’algunes activitats productives fa que 
les dades puguen variar de manera important 
al llarg de l’any. En general, farem referència a 
dades de final d’any en el període del 2013 al 
2016 per a arreplegar l’augment de l’ocupació 
posterior a la crisi. Atès que les dades de l’àrea 
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tat comercial important (amb quasi el 24% de 
l’ocupació en el 2016), per damunt de la mitjana 
valenciana, diferència que es deu al comerç en 
gros (amb un 13% de les afiliacions de l’àrea, 
molt per damunt del pes a la Comunitat Valen-
ciana), relacionat amb l’agricultura a través de 
les cooperatives agràries i d’empreses comer-
cialitzadores de productes agrícoles. Quant a 
la construcció, a la fi del 2016 representava un 
6,6% del total d’afiliacions a la Seguretat Social 
de l’àrea funcional, un 18% més de les que hi 
havia en el 2013 després de la forta crisi del 
sector.

2. LA COMPOSICIÓ DE LA INDÚSTRIA A LA RI-
BERA DEL XÚQUER

Las branques industrials que tenen una pre-
sència més significativa a l’àrea funcional de la 
Ribera del Xúquer en termes de llocs de treball 
són la indústria de l’alimentació, la fabricació 
de productes metàl·lics, la fabricació de maqui-
nària i equip, la indústria de la fusta i suro i la 
fabricació de mobles. Amb menys importància 
se situen la indústria del paper, la fabricació 
de vehicles de motor i remolcs (recordem que 
l’àrea funcional no inclou Almussafes, nucli de 
la indústria automobilística) i la indústria d’arts 
gràfiques i reproducció de suports gravats.

Hi destaca entre totes la indústria de l’alimen-
tació, que a la fi del 2016 suposa quasi el 33% 
de les afiliacions a la Seguretat Social en em-
preses industrials de l’àrea funcional (i un 6,2% 
del total de l’ocupació de l’àrea). Es pot parlar 
amb propietat d’una especialització relativa de 
la Ribera del Xúquer en la indústria de l’alimen-
tació,3 ja que el pes a l’àrea supera àmpliament 
el que presenta a la Comunitat Valenciana (2%). 
De fet, més del 13% de la indústria valenciana 
de l’alimentació es localitza a l’àrea funcional. 
Es tracta d’una indústria que en part es relaci-
ona amb la transformació i comercialització de 
productes agrícoles de la zona (cítrics, caqui...) 

3 D’acord amb l’índex d’especialització de Nelson, el pes de la in-
dústria de l’alimentació a l’àrea funcional és superior a la mitjana 
de totes les àrees funcionals de la Comunitat Valenciana més la 
desviació típica.

i, d’altra banda, amb empreses de producció 
d’aliments elaborats. L’important volum d’ocu-
pació i empreses de la indústria agroalimentà-
ria localitzades a l’àrea funcional fa que es puga 
parlar d’una activitat amb característiques que 
l’acosten a un clúster.4

L’ocupació de la indústria de l’alimentació a la 
Ribera del Xúquer es localitza particularment 
a Algemesí (amb un 27% de les afiliacions a 
la Seguretat Social del sector a l’àrea funcio-
nal), Alzira (21%), Carlet (14%), Sueca (12%), 
Carcaixent (6%) i Catadau (5%). Hi destaquen 
grans empreses com Anitín Panes Especiales 
SL (amb 620 treballadors5 en el 2016 a Carlet), 
Agricultura y Conservas SA (empresa amb 490 
treballadors del grup ANECOOP situada a Alge-
mesí, on també es localitza el centre logístic de 
transformació de fruita del grup), Sada PA Va-
lencia (486 treballadors a Sueca), Macrosnacks 
SL (448 a Alzira), Ice Cream Factory (antiga Avi-
desa, amb 338 treballadors a Alzira), Ultracon-
gelados de la Ribera (240 treballadors a Beni-
modo), Postres Lácteos Romar (hi treballen 237 
persones, a Catadau), Grefusa (139 treballadors 
a Alzira), ADM WILD Valencia (111 treballadors, 
a Carcaixent), Dolz España (77 treballadors, a 
Algemesí), Importaco Snacks (66 treballadors, 
a Carlet), Manipulades de Cebollas y Derivados 
(hi treballen 56 persones a Alzira), etc. 

La indústria de l’alimentació és la que té més 
presència d’empreses mitjanes i grans a l’àrea 
funcional de la Ribera del Xúquer. Són empre-
ses que s’integren en grups empresarials més 
amplis en algun cas, amb activitat exportadora 
sovint, que desenvolupen activitats innovadores 
lligades a nous productes, a la qualitat i la se-
guretat alimentària. De fet, l’Estratègia RIS3 CV 
d’especialització intel·ligent per a la Investiga-
ció i Innovació a la Comunitat Valenciana plan-
teja que la indústria agroalimentària és una de 

4 De fet, una de les propostes estratègiques de l’Estratègia terri-
torial de la Comunitat Valenciana 2010-2030 per a la Ribera del 
Xúquer és el desenvolupament del clúster de l’agroalimentació 
(Generalitat Valenciana, 2011:176).
5 Les dades d’ocupació, integració en grups empresarials i altres 
característiques de les empreses que se citen procedeixen de la 
base de dades SABI.

funcional s’obtenen per agregació de les de 
cada municipi, com més gran és la desagrega-
ció sectorial apareixen situacions amb menys 
de cinc unitats que per secret estadístic no s’ar-
repleguen, de manera que poden distorsionar 
en part la imatge obtinguda. De cara a analitzar 
l’especialització productiva, prendrem com a 
referència comparativa que el volum d’afiliaci-
ons a la Seguretat Social a l’àrea funcional de 
la Ribera del Xúquer representa a la fi del 2016 
un 4,4% del total de l’ocupació registrada a la 
Comunitat Valenciana.

L’àrea funcional de la Ribera del Xúquer pre-
senta una presència important de l’ocupació en 
l’agricultura, superior al pes de l’activitat en el 
context valencià, per la qual cosa podem parlar 
d’una especialització relativa agrícola de l’àrea. 
A la fi del 2016 l’agricultura representa un 15% 
de les afiliacions a la Seguretat Social de l’àrea 
funcional, encara que té un component estaci-
onal important que oscil·la àmpliament al llarg 
de l’any. Si bé l’ocupació en l’agricultura a partir 
del 2013 no ha sigut molt dinàmica, continua 
sent un sector significatiu en termes d’ocupació 
i d’impacte econòmic a l’àrea funcional, i també 
a la Comunitat Valenciana (l’ocupació agrícola 
a la Ribera del Xúquer representa més del 12% 
de l’agricultura valenciana). A més, contribueix 
a la dinàmica de la indústria de l’alimentació i 
del comerç majorista a l’àrea funcional.

La consideració de la indústria a l’àrea funcio-
nal de la Ribera del Xúquer requereix tindre en 
compte que a l’àrea no s’inclou el municipi d’Al-
mussafes (que forma part de l’àrea funcional de 
València), seu de Ford i de tot un seguit d’em-
preses auxiliars de l’automòbil, a pesar que la 
localitat forma part de la comarca de la Ribera 
Baixa i s’integra en la mancomunitat comarcal 
i en el Consorci de la Ribera. L’ocupació de la 
branca de fabricació de vehicles de motor de la 
Ribera Baixa es localitza pràcticament en exclu-
siva a Almussafes, i és poc significativa en els 
municipis de l’àrea funcional que considerem.1 

1 La qüestió distorsiona l’anàlisi de la indústria de l’àrea funcional 
si en fem la comparació amb altres anàlisis, com per exemple 
el Diagnòstic socioeconòmic de la Ribera de Xúquer fet pel Pac-

No obstant això, no es pot oblidar la gran po-
tència que té quant a generació d’ocupació en 
part coberta per la població de l’àrea funcional, 
la capacitat d’arrossegament d’activitats eco-
nòmiques de l’àrea i de difusió de pràctiques 
innovadores a altres branques industrials del 
territori.

Amb la consideració feta, l’ocupació industrial a 
la Ribera del Xúquer suposa un 19% de les afili-
acions a la Seguretat Social de l’àrea funcional 
en el 2016. Pes de la indústria a l’àrea funcional 
que supera en quatre punts la mitjana valen-
ciana, per la qual cosa en un sentit lax es pot 
parlar d’una especialització relativa industrial 
de l’àrea,2 encara que sense assolir la impor-
tància de la indústria en altres àrees funcionals 
clarament especialitzades com ara Alcoi, la Vall 
d’Albaida o el Vinalopó. La Ribera del Xúquer 
concentra el 5,6% de l’ocupació industrial va-
lenciana. En el període que va del 2013 al 2016, 
l’ocupació industrial a l’àrea funcional ha cres-
cut una mica més de l’11%, però la importància 
relativa ha variat ben poc.

El sector serveis arreplegava en el 2016 un 59% 
de les afiliacions a la Seguretat Social, vora 
quinze punts menys del nivell de terciarització 
del conjunt valencià. Això es deu a la importàn-
cia relativa més gran ressenyada de l’agricul-
tura i la indústria a la Ribera del Xúquer, però 
també a una menor importància d’algunes acti-
vitats terciàries com per exemple sanitat i ser-
veis socials, serveis a les empreses, hostaleria, 
transport i emmagatzematge, informació i co-
municacions, activitats financeres o educació. 
Per contra, l’àrea funcional registra una activi-

te Territorial per l’Ocupació de la Ribera (PATER) en el marc del 
programa Avalem Territori de LABORA, ja que es refereix al con-
junt de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, inclo-
sa per tant Almussafes. En el dit diagnòstic es fa referència a la 
importància de la fabricació de vehicles de motor al territori, ja 
que suposa un 12% de les afiliacions a la Seguretat Social, si bé 
s’indica el fet que el 96% de l’ocupació de les dos comarques en 
la dita activitat industrial es localitza a Almussafes (Consorci de 
la Ribera, 2017:150).
2 Si utilitzem un indicador d’especialització productiva més es-
tricte, com l’índex de Nelson (que ací definiria l’especialització 
d’una àrea funcional en un sector quan el pes del sector a l’àrea 
supera la mitjana dels pesos de totes les àrees funcionals de la 
Comunitat Valenciana, més la desviació típica), no es pot parlar 
pròpiament d’una especialització de la Ribera del Xúquer en in-
dústria. 
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fruita i hortalissa, especialment dedicada a la ci-
tricultura. A Guadassuar es troba l’empresa Tec-
nología de Corte y Ingeniería, amb cent dènou tre-
balladors, dedicada a construcció i muntatge de 
màquines de tall de metalls.

Junt amb la indústria agroalimentària, el sector de 
fabricació de maquinària i equip es configura com 
una de les activitats presents a l’àrea funcional de 
la Ribera del Xúquer amb capacitat innovadora. 
L’Estratègia RIS3 CV d’especialització intel·ligent 
per a la Investigació i Innovació a la Comunitat 
Valenciana planteja com a objectius per al sector 
de fabricació de maquinària el desenvolupament 
de béns d’equip intel·ligents, adaptant-se a dife-
rents sectors, amb una interacció més gran amb 
els clients, així com la cooperació entre empreses 
productores per a la fabricació i comercialització 
a escala estatal i internacional de la maquinària, 
aprofitant els diferents coneixements que hi ha, 
intercanviant personal i desenvolupant projectes 
conjunts (Generalitat Valenciana, 2016:53-54). Les 
connexions del sector de fabricació de maquinària 
a l’àrea funcional amb les empreses agroalimen-
tàries, particularment amb les que es dediquen a 
la citricultura, ha sigut i és una de les oportunitats 
per al desenvolupament d’innovacions en tots dos 
sectors (Gallego 2009:63-70).

La indústria de la fusta i suro (excepte mobles) 
representa a la fi del 2016 un 7,4% de l’ocupació 
industrial de la Ribera del Xúquer i un 1,4% del 
total d’afiliacions a la Seguretat Social de l’àrea 
funcional (per damunt del pes del sector a la Co-
munitat Valenciana, de manera que es pot dir que 
l’àrea funcional té una especialització relativa en 
l’activitat). Quasi el 13% de l’ús de la indústria 
valenciana de la fusta i suro es localitza a l’àrea 
funcional. L’ocupació va començar a recuperar-se 
en el 2014 i ha augmentat un 8% fins al 2016. Es 
localitza a Alfarb (amb el 19% dels llocs de tre-
ball del sector a l’àrea funcional), Carlet (14%), 
Alzira (12%), Sollana (10%), Algemesí (9%), Gua-
dassuar (6%), Montserrat (6%) i l’Alcúdia (5%). Les 
empreses més grans fabriquen envasos de fusta 
per a productes hortofructícoles (Embalajes Ser-
raenvas amb 127 treballadors a Alfarb, FAENSE 

a Algemesí amb seixanta-nou), taulers (Tableros 
de Levante amb noranta-dos treballadors a Alzi-
ra, CATENVA amb cinquanta a Alfarb) o articles de 
fusta per a la construcció (Amargos SL a Guadas-
suar amb cinquanta treballadors). Ara bé, en el 
sector hi ha un nombre considerable d’empreses 
de dimensió xicoteta a l’àrea funcional.

Quant a la indústria del moble, encara que té una 
presència a la Ribera del Xúquer que supera la 
mitjana valenciana, no comporta una especialitza-
ció relativa per a l’àrea funcional. Suposa a la fi del 
2016 un 6,4% de l’ocupació industrial de l’àrea i un 
1,2% del total d’afiliacions a la Seguretat Social. 
Una mica més del 10% de l’ocupació en la indús-
tria valenciana del moble correspon a l’àrea funci-
onal. El sector es concentra a Carlet (amb un 30% 
de l’ocupació a l’àrea funcional), en bona part per 
la presència de l’empresa més gran de l’activitat 
(Hilding Anders Spain SL, amb 235 treballadors, 
dedicada a la fabricació de matalafs, somiers i 
coixins, integrada en un gran grup multinacional), 
i també a Sollana (amb un 10% de l’ús del sector 
i una empresa relativament gran com és Micu-
na SL, amb setanta-nou treballadors, dedicada a 
mobiliari infantil). Amb l’excepció de les empreses 
dites relativament grans i alguna més (com ara 
Muebles Ramis a Benimodo amb seixanta-un tre-
balladors), la realitat del sector és de predomini 
de pimes, amb un bon nombre d’empreses que 
es van veure afectades per la crisi recent (encara 
que l’ocupació ve creixent des del 2014).

La indústria del paper té una certa presència a la 
Ribera del Xúquer (suposa a la fi del 2016 un 0,9% 
de les afiliacions a la Seguretat Social de l’àrea 
funcional i un 4,5% de l’ocupació industrial). De fet, 
el 10% de l’ocupació de la indústria valenciana del 
paper correspon a l’àrea funcional. Es troba con-
centrada quasi totalment a Alzira (que representa 
el 73% de l’ocupació del sector), en bona part en 
grans empreses multinacionals de capital estran-
ger dedicades a la fabricació d’embalatges com 
ara AMCOR Flexibles España SL (hi treballen 598 
persones a Alzira) o Mayr Melnhof Packaging Ibé-
rica (n’hi treballen 158) i altres de més poca gran-
dària com ara Celulosas y Tisues SL (hi treballen 

les activitats productives amb més capacitat 
innovadora, i entre els eixos d’innovació propo-
sa com a objectius aconseguir més integració 
i cooperació entre agricultura, indústria agro-
alimentària i distribució (Generalitat Valencia-
na, 2016:44). Com hem vist, es tracta d’activi-
tats en les quals la Ribera del Xúquer presenta 
una especialització productiva, per la qual cosa 
es configura com un sector amb capacitat de 
desenvolupament d’innovacions.

La fabricació de productes metàl·lics (sense in-
cloure maquinària) és la següent indústria de 
l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer quant a 
importància de l’ocupació. Amb un 2,3% de les 
afiliacions a la Seguretat Social de l’àrea funcio-
nal (quasi el doble del pes que l’activitat té en el 
conjunt de la Comunitat Valenciana), representa 
un 12% de l’ocupació industrial a l’àrea a la fi del 
2016. És un subsector industrial en el qual la Ri-
bera del Xúquer presenta una certa especialitza-
ció relativa i que hi ha augmentat l’ocupació en 
un 20% entre el 2013 i el 2016. De fet, l’àrea fun-
cional suposa un 8,5% de l’ocupació del sector a 
la Comunitat Valenciana, només per darrere en 
importància de l’àrea metropolitana de València.

Es tracta d’una activitat amb empreses mitjanes 
o xicotetes, normalment no integrades en grups 
empresarials més amplis, en part connectades 
com a proveïdors a la construcció (estructu-
res metàl·liques, tancaments metàl·lics...), però 
també a la indústria de l’automòbil6 o altres 
indústries de l’àrea funcional (mecanització de 
peces, caragols...). L’ocupació es concentra a 
l’Alcúdia (24% de les afiliacions del subsector a 
l’àrea funcional), Sueca (14%), Algemesí (11%), 
Carlet (10%), Alzira (7%), Alberic (6%) i Sollana 
(5%). A l’Alcúdia es troben algunes de les em-
preses més grans de fabricació de productes 
metàl·lics, com Istobal Metal Works (amb cent 
treballadors, integrada com a soci en el clús-
ter de l’automoció de la Comunitat Valenciana 
AVIA i part d’un grup empresarial més ampli) 

6 A Almussafes hi ha diverses empreses auxiliars de l’automòbil 
enquadrades en la fabricació de productes metàl·lics, encara que 
no les tenim en compte, ja que no es troben a l’àrea funcional de 
la Ribera del Xúquer.

o Mipesa Mecanizados SL (hi treballen setanta 
persones). A Sueca hi ha Comercial y Industrial 
Repro (seixanta-huit treballadors), a Algeme-
sí l’empresa Mecanizados Avenida (cinquan-
ta-cinc treballadors) i a Carcaixent hi ha Meta-
lesa Seguridad Viaria (cinquanta treballadors).

El subsector industrial següent quant a ocupació 
a la Ribera del Xúquer és la fabricació de maqui-
nària i equip, que representa una mica més del 
9% de l’ocupació industrial i un 1,8% del total 
d’afiliacions a la Seguretat Social de l’àrea funci-
onal a la fi del 2016 (enfront d’un 0,7% en el con-
junt de la Comunitat Valenciana). Encara que és 
una activitat que en el context de la crisi recent 
va reduir l’ocupació fins al 2014, posteriorment 
s’ha estabilitzat i suposa una especialització re-
lativa per a l’àrea. La Ribera del Xúquer concentra 
més del 10% de l’ocupació de la Comunitat Valen-
ciana en fabricació de maquinària i equip, i és la 
tercera àrea funcional en importància de l’activitat 
productiva, només per darrere de les àrees me-
tropolitanes de València i Castelló. Dins de l’àrea 
funcional, l’ocupació del subsector de maquinària 
i equip es localitza fonamentalment a l’Alcúdia 
(amb un 38% de les afiliacions a la Seguretat So-
cial) i Alzira (31%), seguides de Guadassuar (13%) 
i Carlet (8%).

En la fabricació de maquinària i equip a la Ribera 
del Xúquer trobem una sèrie d’empreses mitjanes 
i grans, amb una presència en el sector superior 
a la que tenen en la resta de la indústria de l’àrea 
funcional (amb l’excepció comentada de la indús-
tria agroalimentària). Destaca a l’Alcúdia el grup 
Istobal (Istobal Manufacturing amb 217 treballa-
dors, Istobal SA amb 118), empresa valenciana 
amb una presència internacional important, líder 
en maquinària per a netejar vehicles. Altres em-
preses importants de maquinària i equip a l’Alcú-
dia són Industrias Mecánicas Alcúdia (cent quatre 
treballadors) i Metalcudia (seixanta-huit), que pro-
dueixen maquinària per a diversos sectors (entre 
els quals l’agroalimentari) de manera polivalent i 
adaptada al client. A Alzira hi ha Roda Ibérica SL 
(215 treballadors), integrada en un grup multi-
nacional de maquinària per a la manipulació de 
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I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL 

DE XÀTIVA
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L’àrea funcional de Xàtiva està definida en l’Es-
tratègia Territorial Valenciana, aprovada pel De-
cret 1/2011, de 13 de gener, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. El territori que abasta 
està format per la totalitat dels municipis de la 
comarca de la Costera, per la Canal de Navar-
rés, a excepció del municipi de Millares, i pels 
termes situats a l’extrem meridional de la Ribe-
ra Alta. Hi ha un total de trenta-huit municipis: 
els dènou de la Costera, set de la Canal de Na-
varrés i dotze de la Ribera Alta. La comarca de 
la Costera està formada pels termes de l’Horta 
de Xàtiva i la Costera estricta (l’Alcúdia de Cres-
pins, Barxeta, Canals, Cerdà, Estubeny, el Geno-
vés, la Granja de la Costera, Llanera de Ranes, 
Llocnou d’en Fenollet, Llosa de Ranes, Novetlè, 
Rotglà i Corberà, Torrella, Vallés i Xàtiva) i pels 
de la Vall de Montesa (la Font de la Figuera, Moi-
xent, Montesa i Vallada). De la Canal de Navar-
rés hi ha inclosos els municipis d’Anna, Bicorp, 
Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés i Quesa. Els 
termes de la Ribera Alta integrats en l’àrea fun-

cional de Xàtiva pertanyen a la conca baixa del 
riu Albaida (l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant 
Joanet, Senyera i Vilanova de Castelló) i a la 
Vall de Càrcer (Alcàntera del Xúquer, Beneixida, 
Càrcer, Cotes, Sellent i Sumacàrcer). Hi ha una 
població de 107.515 habitants (el 2,2% del to-
tal valencià) i una superfície de 1.240,6 km2 (el 
5,3%), la qual cosa suposa una densitat de hui-
tanta set habitants per quilòmetre quadrat, molt 
inferior a la mitjana valenciana (213 h/km2).

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA FUNCIO-
NAL DE XÀTIVA

El territori analitzat és un espai de tradició 
agrícola i industrial, amb un valor creixent dels 
serveis, sobretot als municipis amb un volum 
poblacional més gros. No obstant això, l’estruc-
tura sectorial de la població ocupada és pròpia 
de zones de l’interior de la Comunitat Valencia-
na, on el sector serveis té més poc pes relatiu. 
La dada de les afiliacions a la Seguretat Social 

seixanta-tres persones). Més poca importància 
té la indústria d’arts gràfiques i reproducció de 
suports gravats, que representa el 0,7% del total 
d’afiliacions a la Seguretat Social de la Ribera del 
Xúquer i un 3,8% de l’ocupació industrial de l’àrea 
funcional, la qual cosa suposa un 8% de l’ocupa-
ció de la dita indústria a escala valenciana. És un 
sector d’empresa xicoteta i mitjana.

Finalment, farem una referència a la importància 
de la fabricació de vehicles de motor i remolcs, 
que representa el 0,7% del total d’afiliacions a la 
Seguretat Social de la Ribera del Xúquer i un 3,9% 

de l’ocupació industrial de l’àrea funcional. Es trac-
ta d’una indústria amb poques empreses, alguna 
gran (SOR Ibérica, situada a Alzira amb 206 tre-
balladors, que forma part d’un grup multinacional 
d’origen italià i espanyol dedicat a vehicles frigorí-
fics) i la resta de menor dimensió i dedicades en 
bona part a carrosseries i remolcs. Com ja s’ha as-
senyalat, l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer 
no inclou el municipi d’Almussafes, en el qual la 
indústria de l’automòbil concentra a la fi del 2016 
vora el 80% de les afiliacions a la Seguretat Soci-
al del total del sector de fabricació de vehicles de 
motor i remolcs a la Comunitat Valenciana.



135134

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL DE XÀTIVA

Municipio Comarca Nre. de polígons 
industrials

Superficie Total 
(M2)

% de la superficie 
industrial

Xàtiva La Costera 8 1.070.701 34’67

Vallada La Costera 3 265.702 8,6

Moixent La Costera 3 494.705 16’02

Canals La Costera 2 153.863 4,98

Navarrés Canal de Navarrés 2 81.751 75,51

Villanueva de Castellón Ribera Alta 2 235.898 2,17

L’Alcúdia de Crespins La Costera 1 278.523 9’02

Genovés La Costera 1 79.885 2’59

La Font de la Figuera La Costera 1 286.565 9’28

Llanera de Ranes La Costera 1 98.607 3’19

La Llosa de Ranes La Costera 1 172.719 5’59

Montesa La Costera 1 70.980 2’3

Novetlé La Costera 1 115.901 3’75

Chella Canal de Navarrés 1 26.507 24’49

Càrcer Ribera Alta 1 60.699 0’56

Cotes Ribera Alta 1 24.203 0’22

Sant Joanet Ribera Alta 1 71.365 0’65

Senyera Ribera Alta 1 145.638 1’34

Sumacàrcer Ribera Alta 1 17.360 0’16

TOTAL 33 3.751.572

Quadre 1. Polígons industrials a l’àrea funcional de Xàtiva. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupa-

ció. SEPIVA (2008)

Seguretat Social del 2016. Les indústries ma-
nufactureres més importants són les de l’ali-
mentació (26,4%), la fusta i el suro excepte mo-
bles (12,2%), la fabricació de mobles (11,7%), 
la del paper (9,3%) i la confecció de peces de 
vestir (7,9%). Amb més poca importància hi ha 
la indústria tèxtil (5,5%), la del cuiro i del calçat 
(3,5%) i la fabricació de productes metàl·lics, 
excepte maquinària i equip (3,2%). 

La comarca de la Costera

A la Costera, la indústria manufacturera prin-
cipal és la del moble, que aglutina el 16,5% 
dels afiliats de la comarca. A poca distància hi 
ha la indústria de la fusta, que dona ocupació 
al 16,1%, que s’encarrega sobretot de la fabri-
cació d’envasos per al transport de productes 
agrícoles i palets. La fusta i el moble de diver-
sos tipus són un sector transversal per a tota la 

Costera: des de la Font de la Figuera fins a Xà-
tiva i Novetlè. El municipi de Moixent és el que 
té més treballadors en la indústria del moble, ja 
que acull el 58,9% de la comarca. Són diversos 
els tipus de mobles que s’hi fabriquen: fusta, vi-
men, metàl·lics, auxiliars. Quant a la indústria 
de la fusta i el moble, destaca a Moixent l’em-
presa Exportmim SA, de fabricació de mobles 
de fusta i vimen, amb trenta-huit treballadors; 
Metálicas Martí de fabricació de mobiliari me-
tàl·lic per a hostaleria, cuina, jardí i oficina, i 
altres empreses de mobles de diversos tipus. 
A Vallada, Vallatex SL es dedica a la fabricació 
i comercialització d’articles de descans i mo-
bles de fusta, Giner y Colomer fabrica mobles 
auxiliars, Blatex Tapissats SAL es dedica a la 
fabricació i comercialització de mobles i ele-
ments entapissats per a la decoració i la llar i 
Cestería Barrada 2003 SL fabrica i ven articles 
de vimen. A Montesa hi ha empreses com ara 

és una font que ens permet observar el nom-
bre de llocs de treball (afiliacions en alta) en 
les empreses situades als municipis de l’àrea 
funcional, per als diferents sectors econòmics.

L’àrea funcional de Xàtiva té una presència im-
portant de l’ocupació en el sector agrícola. Així 
i tot, l’ocupació en agricultura no és un sector 
dinàmic en els últims anys, ja que perd pes re-
latiu en l’economia. En el 2016 el percentatge 
d’afiliats en agricultura era del 13,49% i en el 
segon trimestre del 2018 només el 8,5%. Xi-
fres que suposen, no obstant això, que hi ha un 
pes superior de l’activitat en l’àrea respecte del 
context valencià, per la qual cosa es pot afirmar 
que hi ha una especialització agrícola relativa. 
Els percentatges són molt superiors a la mit-
jana valenciana, que se situava en el 4,4% en 
el 2016 i en el 3,1% en el segon trimestre del 
2018. Els municipis més destacats quant a per-
centatge d’afiliacions en agricultura són Rafel-
guaraf, Sumacàrcer, l’Ènova, Sellent i Torrella, 
amb més del 30% dels afiliats. Excepte el dar-
rer, els altres formen part del sector meridional 
de la Ribera Alta.

El sector de la indústria i l’energia a l’àrea 
funcional de Xàtiva es concentra principalment 
en l’eix del riu Cànyoles, als municipis de Xàti-
va, Canals i l’Alcúdia de Crespins. El percentatge 
d’afiliacions a la Seguretat Social és lleugera-
ment superior al registrat a la Comunitat Valen-
ciana (17% davant del 15,1% en el 2016, i del 
18,4% enfront del 15,5% en el segon trimestre 
del 2018). Per municipis destaquen Novetlè i 
Moixent, amb més del 40% d’afiliacions indus-
trials del total municipal, en tindre empreses de 
mobles que contracten molta mà d’obra. L’àrea 
funcional de Xàtiva concentrava el 6,4% dels 
afiliats en el 2016 en el sector de la construc-
ció. Percentatge que augmenta fins al 8,5% en 
el segon trimestre del 2108, i és lleugerament 
superior a la mitjana valenciana (6,6%). Encara 
que el sector es troba molt per davall de les xi-
fres que tenia abans de la crisi econòmica, s’ob-
serva gradualment un repunt en l’activitat, pels 
indicis de recuperació que hi ha. Els municipis 

amb un pes més gros de les ocupacions en la 
construcció són Senyera amb el 35% dels em-
pleats i el Genovés amb el 27%.

En el 2012, el percentatge d’afiliats en el sec-
tor serveis era del 60,29% a l’àrea funcional 
de Xàtiva. En el 2016 augmenta fins al 63% i 
en el segon trimestre del 2018 s’arriba fins al 
64,5%. Encara que el pes relatiu que té continua 
incrementant, té un percentatge que se situa 
deu punts per davall de la mitjana valenciana, 
situada en el 2018 en el 74,8% en el segon tri-
mestre. Els municipis que superen el 70% de 
les afiliacions en el sector serveis són Beneixi-
da, Estubeny, Xàtiva, Sant Joanet, la Granja de la 
Costera i Càrcer. 

2. LA COMPOSICIÓ DE LA INDÚSTRIA A L’ÀREA 
FUNCIONAL DE XÀTIVA

L’àrea funcional de Xàtiva no es caracteritza per 
una gran implantació industrial. És una indús-
tria diversificada i amb una certa dispersió, en-
cara que l’eix principal és el format per Xàtiva, 
Canals i l’Alcúdia de Crespins a la comarca de la 
Costera i Enguera a la Canal de Navarrés. Hi ha 
trenta-tres polígons industrials a la mitat dels 
municipis de l’àrea (19). En la resta de termes 
municipals no n’hi ha, encara que a vegades hi 
ha alguna indústria dispersa. El municipi amb 
més polígons és Xàtiva, amb huit, seguit de Va-
llada i Moixent, amb tres. La superfície conjunta 
que ocupen eixos polígons és de 3,75 milions de 
metres quadrats. El municipi amb més superfí-
cie industrial als polígons és Xàtiva, la capital 
comarcal, que arriba al milió de metres qua-
drats. Van darrere Moixent, amb mig milió, i la 
Font de la Figuera, l’Alcúdia de Crespins, Valla-
da i Vilanova de Castelló, que oscil·len entre els 
235.000 i els 286.000 m2.

Les indústries extractives tenen una incidèn-
cia molt escassa quant al nombre d’afiliats, ja 
que només n’hi ha trenta-una. Las indústries 
manufactureres tenen una presència més sig-
nificativa a l’àrea funcional, ja que tenen 5.023 
treballadors, segons les dades d’afiliacions a la 
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Municipi Comarca Indústries 
extractives

Indústries 
Manufactureras

Energia i 
subministrament

Anna Canal de Navarrés - 80 -

Bicorp Canal de Navarrés - 0 -

Bolbaite Canal de Navarrés - 28 -

Chella Canal de Navarrés - 88 -

Enguera Canal de Navarrés 12 526 17

Navarrés Canal de Navarrés - 230 5

Quesa Canal de Navarrés - 38 -

TOTAL 12 990 22

Quadre 3. Afiliats a la Seguretat Social de la comarca de la Canal de Navarrés en el sector industrial i l’energia (2016)

(2011) es van deure al fet que el potencial indus-
trial tèxtil tradicional (Ferri’s, Rodrigo Sancho, 
Impelsa i altres empreses) havia desaparegut 
com a conseqüència del tancament d’empre-
ses, a causa de la crisi industrial i la globalitza-
ció dels mercats internacionals. La competèn-
cia de tercers països i la falta d’adaptació han 
portat moltes empreses a la fallida. En Ferri’s 
hi hagué fins a dos mil persones treballant-hi, 
en Rodrigo Sancho i Impelsa, entre quatre-cen-
tes i cinc-centes en cada una. En l’actualitat 
sobreviu una notable empresa de fabricació de 
productes tèxtils a l’Alcúdia de Crespins, Tejidos 
Royo, amb 317 treballadors. Encara hi ha unes 
quantes empreses de tèxtil i confecció a Canals, 
com ara Industrias Peleteras SA, de prepara-
ció, adobat i acabat del cuiro, amb noranta-sis 
empleats, i Penadés 2004 Comercial (trenta-un 
treballadors en el 2015) a l’Alcúdia de Crespins, 
de confecció d’altres peces de vestir exteriors. 
A Xàtiva es troba, a més, AIMSA Grupo Textil SL, 
de confecció de calceteria, amb quaranta-dos 
empleats.

La comarca de la Canal de Navarrés

La indústria manufacturera principal a la Ca-
nal de Navarrés és, amb una diferència notable, 
l’alimentària, ja que aglutina el 67,1% dels afi-
liats en eixa branca d’activitat. És l’únic sector 
que destaca per damunt dels altres i es concen-
tra sobretot a Enguera (té el 44,9% de les ocu-
pacions en indústria alimentària) i a Navarrés 
(32,4% dels afiliats). L’empresa agroalimentària 
més gran del territori la trobem a Enguera. Es 

tracta de COBOPA SL, constituïda en el 2001 
per a l’elaboració, envasament i distribució de 
productes del sector del forn. Té vora 250 em-
pleats. L’altra gran empresa agroalimentària és 
el grup Siro, situada a Navarrés. La seu central 
és a la localitat palentina de Venta de Baños. A 
Chella destaca la fabricació de xocolate, amb 
l’empresa Importaco Chocolates SA, amb vint-
i-huit empleats; a més de l’empresa Aceites La 
Canal SA, que en té trenta. A Anna es localit-
za l’empresa Congelados Ángela, amb quaran-
ta-un empleats, i a Quesa l’empresa Dulces La 
Abuela. 

La indústria de la confecció i el tèxtil té en l’ac-
tualitat una importància residual a la Canal de 
Navarrés, ja que només suposa l’11,4% de la in-
dústria manufacturera. Es concentra a Enguera, 
on hi ha el 83,2% de les ocupacions comarcals. 
A la fi del segle xviii Enguera tenia una indústria 
tèxtil florent. Va ser en el passat el pilar bàsic 
de l’economia local. Es va iniciar un creixement 
econòmic important fonamentat en les indús-
tries manufactureres de llana, que es van man-
tindre com la principal font de riquesa durant 
el segle xix i la major part del xx. La falta de 
renovació tecnològica i d’adaptació als mercats 
van fer que decaiguera. En l’actualitat poques 
empreses hi sobreviuen. Es poden citar les de 
Beytom Sociedad Cooperativa Valenciana, de 
confecció d’altres peces de vestir exteriors, i 
Euromant Textil SL en la manipulació i acabat 
de teixits de fibra dura i mescles, més concre-
tament de mantes de viatge. 

Quadre 2. Afiliats a la Seguretat Social de la comarca de la Costera en el sector industrial i l’energia (2016) 

Municipi Comarca Indústries 
extractives

Indústries 
Manufactureras

Energia i 
subministrament

Alcúdia de Crespins, l’ La Costera - 206 8

Barxeta La Costera 9 - 7

Canals La Costera - 598 -

Cerdà La Costera - 9 -

Estubeny La Costera - - -

Font de la Figuera, la La Costera - 207 5

Genovés La Costera - 121 -

Granja de la Costera, la La Costera - - -

Xàtiva La Costera - 952 22

Llocnou d’En Fenollet La Costera - 9 -

Llanera de Ranes La Costera - 85 -

Llosa de Ranes, la La Costera - 170 -

Moixent/Mogente La Costera - 523 -

Montesa La Costera - 5 6

Novetlè/Novelé La Costera - 163 7

Rotglà i Corberà La Costera - 18 -

Torrella La Costera - - -

Vallada La Costera - 136 -

Vallés La Costera - - -

TOTAL 9 3.202 55

Muebles Cádiz, de fabricació i comercialització 
de mobles domèstics. A la Font de la Figuera 
destaca Joenfa SL, de fabricació, comerç, im-
portació i exportació de tota classe de mobles; 
la Serrería Fuente La Higuera SA de serrada de 
fusta per a envasos i muntatge de palets; i Fon-
fusta, dedicada a la fabricació d’envasos per a 
productes agraris. A Novetlè es fabriquen mo-
bles en una gran empresa com és Distrimobel 
Saetabis SL, amb cinquanta-tres treballadors. 
A Canals hi ha empreses de fabricació d’enva-
sos i embalatges de fusta, com Fabripal SL. A 
la comarca també hi ha empreses de fabricació 
d’arques fúnebres, als municipis de Xàtiva (amb 
les empreses Auromar Xàtiva i Divina Aurora), 
Novetlè (Xaima Industria Funeraria SL) i la Llo-
sa de Ranes. 

La indústria del paper és la següent en impor-
tància quant al nombre d’afiliats a la comarca, 
amb el 10%. El municipi de Xàtiva concentra 

l’activitat i té el 89% dels treballadors comar-
cals. Cal apuntar que Xàtiva va ser la porta a 
través de la qual el paper es va introduir a Eu-
ropa. Produït per primera vegada a la Xina del 
segle i de la nostra era, aquella manufactura 
va arribar a la florent Xateba musulmana l’any 
1144. Un fabricant de cartó, Rafael Hinojosa, és 
un dels líders en el sector d’envàs i embalat-
ge a Espanya. Tenia 268 persones treballant-hi 
en el 2015. També a Xàtiva es troba Embalajes 
ecológicos Transpack SA, de fabricació de pa-
per i cartó, amb trenta-cinc treballadors. 

Pel que fa al tèxtil i a la confecció, algunes de 
les empreses tèxtils principals se situen a l’Al-
cúdia de Crespins, Canals i Xàtiva, a pesar que 
el sector secundari ha perdut el gran auge que 
va arribar a tindre a l’àrea. Canals té el 44,6% 
dels afiliats de la comarca, l’Alcúdia de Crespins 
el 20% i Xàtiva el 16,5%. Les taxes d’atur altes 
que Canals i l’Alcúdia van assolir en plena crisi 



139138

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL DE XÀTIVA

Municipi Comarca Indústries 
extractives

Indústries 
Manufactureras

Energia i 
subministrament

Alcàntera de Xúquer Ribera Alta - 8 -

Beneixida Ribera Alta - 6 -

Càrcer Ribera Alta - 20 15

Cotes Ribera Alta 10 - -

Ènova, l’ Ribera Alta - 8 -

Manuel Ribera Alta - 125 -

Rafelguaraf Ribera Alta - 31 -

Sant Joanet Ribera Alta - 32 -

Sellent Ribera Alta - 18 -

Senyera Ribera Alta - 52 -

Sumacàrcer Ribera Alta - - -

Villanueva de Castellón Ribera Alta - 531 17

TOTAL 10 831 32

Quadre 4. Afiliats a la Seguretat Social de la comarca de la Ribera Alta en el sector industrial i l’energia (2016)

La indústria de la fusta ocupa únicament el 5% 
de les ocupacions d’indústria manufacturera a 
la Canal de Navarrés. Només és notable a En-
guera, amb empreses de fabricació d’envasos i 
embalatges com ara Envases Navalón SL i En-
vases Enguera SL.

La comarca de la Ribera Alta

La principal indústria manufacturera als muni-
cipis de la Ribera Alta que formen part de l’àrea 
funcional de Xàtiva és l’alimentària. Agrupa el 
55,1% dels treballadors de la indústria manu-
facturera a la comarca. El 94,3% de les ocupa-
cions en la indústria alimentaria són a Vilanova 
de Castelló, concretament en l’empresa Indus-

trias Videca SA, que té 426 empleats. Es dedica 
al processament i conservació de fruita i horta-
lissa. A Càrcer hi ha la multinacional AMC Spain 
Fresh and Natural Foods SL i a Alcàntera del 
Xúquer, Valenfruit SL.

Altres sectors destacats, encara que amb més 
poca importància són els de la fabricació de pa-
per, amb el 18,65% de les ocupacions als muni-
cipis. Manuel agrupa el 67,7% dels treballadors 
en la branca del paper, en la qual sobreïx l’em-
presa Cell Ofix SL, amb trenta-tres persones 
assalariades. La indústria de la fusta i el suro té 
el 5,5% dels empleats de les indústries manu-
factureres, mentre que en el sector del moble 
hi ha el 5%.
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ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA 

I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL 

DE LA SAFOR
Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla i Joan Carles Membrado 
Universitat de València

L’àrea funcional de la Safor està composta ín-
tegrament pels municipis de la comarca homò-
nima. Es tracta d’una àrea costanera, amb una 
extensió de 430 km2, que ocupa els trenta qui-
lòmetres meridionals de la costa de la província 
de València. Limita amb les àrees funcionals de 
la Ribera de Xúquer, al nord; la Vall d’Albaida i 
Alcoi, a l’oest, i la Marina Alta, al sud. 

La Safor té una superfície de 430 km2, dels quals 
123 són espais naturals protegits (28% comar-
cal). La superfície forestal és de 19.660 hectàre-
es, el 45% de la superfície comarcal. Hi ha tren-
ta-un municipis, la població dels quals arriba a 
més de 171.000 habitants. S’aprecia una diversi-
tat contrastada derivada de les diferents grandà-
ries dels nuclis de població. Díhuit no arriben als 
dos mil habitants. Gandia és la ciutat principal, 
cap de comarca, on resideixen 74.121 veïns. Oli-
va, al sud, en té 25.488 i Tavernes de la Valldigna, 
17.336. La quarta població és Xeraco, amb 5.715. 

Al nord-oest, la comarca està delimitada per la 
part més oriental de la serra de Corbera i la ser-
ra de les Agulles; al nord, i al sud del riu Vaca, 
la comarca la travessa el massís del Mondúver; 
cap a occident de la comarca hi ha les serres de 
Buixcarró i Marxuquera, que separen la Safor 
de la Vall d’Albaida; un xicotet sistema central, 
la serra de la Falconera, travessa la comarca 
de NO a SE; mentre que al sud hi ha la serra 
de la Safor, la serra Gallinera, la part terminal 
de la serra de l’Albureca, i la serra de Mosta-
lla. El curs fluvial principal de la Safor és el riu 
Serpis, de règim permanent, que desemboca al 
Mediterrani al sud del port de Gandia després 
d’un recorregut llarg que s’inicia a la serra de 
Mariola i d’Aitana.

La densitat de població a la Safor és de 399 h/km2 
i és la tercera més alta després de l’àrea funcional 
de Valencia (624 h/km2) i la d’Alacant-Elx (457 h/
km2) i molt superior a la mitjana valenciana (212 
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2. LA COMPOSICIÓ DE LA INDÚSTRIA A 
L’ÀREA FUNCIONAL DE LA SAFOR

L’àrea funcional de la Safor té un total de tren-
ta-un polígons industrials repartits entre vint-
i-dos municipis. Amb una superfície total de 
4.824.832 m2, cosa que suposa l’1,12% de la 
superfície comarcal. Els municipis amb més 
polígons són Gandia, Oliva, el Real de Gandia i 
Tavernes de la Valldigna. Els nou municipis res-
tants no disposen de cap polígon industrial, dis-
posen de sòl industrial dispers. 

A la Safor, el grau d’industrialització no ha si-
gut mai massa alt i ha tingut molt a veure la in-
dústria agroalimentària, derivada de la riquesa 
agrícola que hi ha. En l’actualitat, l’agricultura 
ocupa un 11% de les persones amb ocupació, la 
construcció menys del 7%, la indústria el 12% 
i els serveis el 70. Per municipis, els més in-
dustrials són Gandia, Vilallonga, Oliva i Taver-
nes i el Real de Gandia. Si tenim en compte el 
percentatge de persones afiliades en sectors 
industrials sobre el total de persones afiliades 
a la Seguretat Social, el municipi amb un per-
centatge més alt de persones ocupades en la 
indústria és Vilallonga (50%) i el Real de Gandia 
(27%), mentre que Gandia és de només el 9%, 
Oliva el 12% i Tavernes el 13%. Cal destacar a 
la Safor la potent indústria de l’alimentació i, a 
molta distància, la de la fusta i del suro, produc-
tes metàl·lics, productes minerals no metàl·lics 
(per a construcció), paper, química i mobles. 
Dins del sector industrial de la Safor cal desta-
car, per tant, el subsector de l’alimentació –tant 
els de fabricació de productes alimentaris (com 
les empreses que citarem) com els de comerci-
alització en gros de fruita (normalment cítrics). 
A la Safor hi ha un clúster agroalimentari po-
tent. Quasi la mitat dels empleats industrials de 
la Safor es dediquen a la indústria agroalimen-
tària, i entre les poblacions destaca l’activitat 
de Vilallonga, Gandia i Oliva, i, molt menys, l’Al-
queria de la Comtessa. A Gandia destaca la gran 
empresa Dulcesa (grup Dulcesol), d’elaboració 
de productes de pastisseria (hi treballen 536 
persones). A Vilallonga el primer grup indus-

trial també es dedica a la pastisseria de llarga 
durada: es tracta de Juan y Juan industrial SL 
(hi treballen 688 persones). A Oliva la gran em-
presa agroalimentària és Refresco Iberia SA (hi 
treballen 486 persones), d’elaboració de sucs 
de fruita i hortalisses, però també King Regal 
SA (hi treballen 186 persones), de fabricació 
de cacau, xocolate i productes de confiteria, a 
més d’altres empreses d’elaboració d’arròs i 
productes carnis. A l’Alqueria de la Comtessa 
es troba l’empresa Roscris Beniopa SL, de fa-
bricació de pa i de producte fresc de forn i pas-
tisseria. Pel que fa al sector de la fusta, destaca 
l’empresa Faus International Flooring SL, de 
fabricació d’estructures de fusta i peces de fus-
teria i ebenisteria per a la construcció (hi tre-
ballen 189 persones), al Real de Gandia. Tam-
bé cal citar a Tavernes de la Valldigna Antonio 
Grau, de fabricació d’envasos i embalatges de 
fusta. En la indústria del paper també destaca 
Tavernes, amb l’empresa mandrinadora Alpesa 
SL (hi treballen 189 persones) de fabricació de 
paper i cartó, però sobretot Gandia, amb Carto-
najes Unión (hi treballen 471 persones), de fa-
bricació de paper i cartó ondulats i d’envasos i 
embalatges de paper i cartó. A Miramar cal des-
tacar Smattex, una gran empresa de fabricació 
de matalafs (hi treballen cent huitanta perso-
nes). En la fabricació de productes metàl·lics, 
cal destacar l’empresa gandienca Basor Elec-
tric SA, de forja, estampació i embotició de me-
talls, i Metálicas Maguisa SL, de fabricació de 
tancaments metàl·lics. En productes minerals 
no metàl·lics despunta Verni prens SA, de fabri-
cació de productes ceràmics, a Llocnou de Sant 
Jeroni, i Marmol Compac SA, al Real de Gandia, 
de tallament i acabat de la pedra. En indústria 
química destaquen unes quantes empreses 
multinacionals, com ara Betelgeux SL a Ador, 
especialistes en higiene i seguretat, alimenta-
ció, cosmètica i farmacèutica; Disarp a Daimús, 
de fabricació de sabons, detergents i altres ar-
ticles de neteja i abrillantament; i Detergentes 
y desinfectantes SA a Potries, de productes de 
neteja i desinfecció.

h/km2). A Benirredrà, la densitat és la més alta 
(4.039). Bellreguard, Gandia, Almoines, Palmera i 
Miramar presenten una densitat més alta de mil 
habitants per quilòmetre quadrat. Mentre que a 
Castellonet de la Conquesta, Almiserà, Alfauir, 
Barx, Benifairó de la Valldigna, Llocnou de Sant 
Jeroni i Simat de la Valldigna la densitat és infe-
rior als cent habitants per quilòmetre quadrat.

Las taxes de creixement demogràfic durant els 
darrers trenta anys han arribat a ser del 31,1%, 
del mateix orde i dimensió a les experimenta-
des per al conjunt valencià. El creixement és 
degut en part a la forta immigració de població 
estrangera. Els municipis on més creixement 
hi hagué són Guardamar de la Safor, Beniflà, 
Miramar, Daimús i Palmera. Mentre que el crei-
xement va ser negatiu en sis municipis, que 
són Palma de Gandia, Benifairó de la Valldigna, 
Rafelcofer, Llocnou de Sant Jeroni, Ròtova i l’Al-
queria de la Comtessa.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA 
FUNCIONAL 

L’estructura sectorial de la població ocupada 
(segon trimestre del 2018) obeeix al model ge-
neral de la Comunitat Valenciana en el qual des-
taca el gran pes dels serveis. A l’àrea funcional, 
els afiliats a la Seguretat Social en el sector 
servei representen el 74% del total dels afiliats. 
El sector industrial té el 13%, la construcció su-
posa el 8% i, finalment, el sector agrícola repre-
senta només el 5% dels afiliats.

En relació amb els afiliats per sexe i sectors 
productius, cal indicar que la masculinització 
és molt acusada. Així doncs, en els registres 
del 2018, en el sector de la construcció la par-
ticipació de la dona és pràcticament nul·la. Així 
mateix, la participació femenina és molt baixa 
en el sector industrial (9,7%) i de serveis (11%). 
No obstant això, en el sector d’agricultura està 
molt més igualada (50,2%).

Els municipis on el sector de serveis té una 
representació superior al 80% són Guardamar 

de la Safor, Beniflà, Benirredrà, Benifairó de 
la Valldigna, Piles, Gandia i Barx. Els afiliats a 
la secció d’activitat de comerç i reparació de 
vehicles formen el 34,5% del total dels afiliats 
al sector. Va darrere la secció d’hostaleria que 
té més del 20% dels treballadors del sector 
serveis de l’àrea funcional amb una presència 
especial a Rafelcofer, Guardamar de la Safor i 
Ròtova.

El sector industrial té més representació als 
municipis del litoral. Gandia té el 30% dels afi-
liats al sector, van darrere Oliva amb el 14% i 
Vilallonga amb el 13% del total. El 93% dels afi-
liats al sector industrial pertanyen a la indústria 
manufacturera. Especialment en el subsector 
de l’alimentació –tant els de fabricació de pro-
ductes alimentaris. A la Safor hi ha un clúster 
agroalimentari potent. Quasi la mitat dels em-
pleats industrials de la Safor es dediquen a la 
indústria agroalimentària.

El sector de la construcció té el 8% del total dels 
afiliats a la Seguretat Social, afiliacions que te-
nen més representació a les zones costaneres, 
sobretot a Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldig-
na, la Font d’en Carròs i el Real de Gandia.

El sector agrari es troba clarament en declivi, 
tendència agreujada més encara pel minifun-
disme. La conca de la Safor i la Valldigna són 
dos de les zones agrícoles més privilegiades 
de tota la ribera mediterrània. Diversos fac-
tors se sumen per a fer-ne autèntics vergers 
on els cultius s’han anat renovant al llarg 
dels segles; s’hi han fet successivament tota 
classe d’hortalisses, cereals i fruiters. Quant 
a la ramaderia, té molt poca rellevància a la 
comarca, i es concentra a Barx i Llocnou de 
Sant Jeroni.

No obstant això, el sector agrícola encara té una 
participació destacada en alguns municipis de 
la Safor com ara Simat de la Valldigna, Alfauir 
i Almiserà.
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Municipi Indústria 
extractiva

Indústria 
manufactu-

reres

Energia

Gandia - 1.528 245

Vilallonga 10 887 5

Oliva 11 838 29

Tavernes de la 
Valldigna

- 461 35

Real de Gandía - 388 -

Miramar - 238 -

Daimús - 156 -

L’Alqueria de la 
Comtessa

- 125 -

Rafelcofer - 90 -

Bellreguard - 85 -

Llocnou de 
Sant Jeroni

- 74 -

Beniflá - 69 -

Potries - 69 -

Palmera - 68 -

Almoines - 52 -

Piles - 49 -

Ador - 48 -

Rótova - 43 -

Palma de 
Gandía

- 41 -

Benifairó de la 
Valldigna

- 34 -

Xeresa - 34 -

Beniarjó - 33 -

Xeraco - 30 -

La Font d’En 
Carròs

- 25 -

Benirredrà - 12 -

Alfauir - - -

Almiserà - - -

Barx - - -

Castellonet de 
la Conquesta

- - -

Guardamar de 
la Safor

- - -

Simat de la 
Valldigna

- - -

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries 

extractiva, manufacturera i en l’energia i subministra-

ment als municipis de la comarca de la Safor, 2016. Font: 

Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball

28%. En el mateix període, el PIB valencià regis-
trava una caiguda acumulada del 9%, que era 
molt més alt a la mitjana estatal. El pes del sec-
tor industrial de la comarca de la Safor també 
ha retrocedit entre el 2008 i el 2013, i amb això 
hi ha hagut una pèrdua de cultura industrial. 
Això no és en absolut positiu, ja que cal tindre en 
compte que la indústria i el sector dels serveis 
avançats –que van units–, són els que aporten 
la mà d’obra més qualificada, els salaris més 
alts, les innovacions i els avanços tecnològics, 
així com les millores en molts dels processos 
productius. A més, el sector industrial facilita 
la diversificació econòmica que dona estabilitat 
social en moments de crisi econòmica.

La relació entre creixement econòmic i indús-
tria és la raó per la qual la Unió Europea plante-
ja i fomenta la reindustrialització europea com 
una política prioritària. No obstant això, ara tro-
bem un context nou i diferent al que va ser propi 
de la indústria valenciana endògena fins al can-
vi de segle. La nova industrialització no es pot 
basar en aquella realitat productiva industrial 
del segle passat. El camí de la reindustrialitza-
ció passa per sistemes que integren la indústria 
amb la investigació i la tecnologia; per camins 
on s’insereixen dins de les formes de producció 
els nous coneixements, la ciència i la innova-
ció. És cert que la Safor té un sistema productiu 
diversificat (comerç, serveis, turisme, indústria, 
agricultura), però la indústria està escassament 
tecnificada (excepte en el cas de la química), i 
massa orientada cap a productes de demanda 
final. La indústria saforenca, en canvi, no està 
especialitzada en productes intermedis o semi-
transformats, que generen més valor afegit. El 
camí de la reindustrialització, per tant, és cruci-
al per al futur econòmic de la Safor.

Municipis Nre. de polígons industrials Superfície total (m2) % de la superfície 
industrial

Gandia 3 1.160.367 24,05

Oliva 3 681.600 14,13

Xeresa 3 151.457 3,14

Almoines 2 159.980 3,32

Palma de Gandía 2 86.509 1,79

Potries 2 90.113 1,87

Ador 1 77.064 1,60

L’Alqueria de la Comtessa 1 208.371 4,32

Bellreguard 1 214.206 4,44

Beniarjó 1 53.569 1,11

Beniflá 1 53.850 1,12

Daimús 1 92.754 1,92

Llocnou de Sant Jeroni 1 106.348 2,20

Miramar 1 177.347 3,68

Palmera 1 45.309 0,94

Piles 1 93.433 1,94

Rafelcofer 1 14.340 0,30

Real de Gandia 1 495.863 10,28

Rótova 1 126.871 2,63

Tavernes de la Valldigna 1 342.913 7,11

Vilallonga 1 203.271 4,21

Xeraco 1 189.297 3,92

Taula 1. Nombre i superfície dels polígons industrials als municipis de la comarca de la Safor i el percentatge respectiu al 

total de sòl industrial, 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA

El pes de la indústria a la comarca

Podem afirmar que la Safor es caracteritza 
per un sistema productiu diversificat. No obs-
tant això, es tracta bàsicament d’una comarca 
amb predomini terciari, on la indústria juga un 
paper secundari. El paper del sector secundari 
s’hauria de reforçar en el futur, ja que la diver-
sitat i convivència de diversos sectors econò-
mics procura una major estabilitat econòmica 
en temps de crisi (no dependre d’un sol gran 
sector). La indústria és el segon sector en ocu-
pació en ciutats com ara Gandia, Oliva i Taver-
nes, i la primera acapara el gros de l’activitat 
comercial, de serveis i turística de la Safor. Cal 
assenyalar que els municipis de la comarca que 
alternen indústria, agricultura, comercialització 
de taronja (i per tant agricultura) són els que 
tenen un nivell de renda més elevat, mentre que 

els més comercials i turístics tenen els nivells 
de renda més baixos. Això es degut al fet que 
el turisme no és una indústria autòctona i està 
massa condicionat pels interessos de la cons-
trucció (actualment en crisi). A més, el sector 
de la construcció i immobiliari ha propiciat un 
excés de sòl residencial i una ordenació inade-
quada del territori, i ha transformat paisatge 
comarcal massa ràpidament i de manera poc 
racional. És necessari tornar a confiar en la in-
dústria. La necessitat de reindustrialització, de 
fet, és urgent. La indústria sempre ha tingut una 
funció equilibradora important tant productiva 
com social.

La crisi ha tingut un impacte significatiu per a 
l’economia industrial i la societat de la Safor i 
valenciana en general. La solsida industrial a 
València ha sigut, entre el 2008 i el 2013, d’un 
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ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA 

I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL  

DE LA VALL D’ALBAIDA

Jose Vicente Aparicio, Ghaleb Fansa, 
Jorge Hermosilla i Joan Carles Membrado 
Universitat de València

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida s’emplaça 
en el sector central del territori valencià i coin-
cideix, íntegrament, amb els límits de la comar-
ca homònima. Es tracta d’un territori d’interior, 
amb una extensió de 722 km2 que fita, pel sec-
tor meridional, amb la província d’Alacant.

Les àrees funcionals amb les quals limita són 
la de Xàtiva, al nord; la Safor, a l’est; Alcoi, al 
sud, i Vinalopó, a l’oest. Es tracta d’un espai 
envoltat de muntanyes que el delimiten d’una 
manera ben clara. El fons de la vall és un sin-
clinal demarcat per sengles anticlinals, la serra 
Grossa al nord i les serres d’Agullent-Ombria 
d’Ontinyent i Benicadell, al sud. El sinclinal va 
ser farcit amb un potent mantell sedimentari 
constituït per sòls fèrtils per a l’agricultura. El 
curs fluvial més important que hi passa és el riu 
Albaida i l’afluent principal el Clariano.

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida ocupa el 
3,1% del territori valencià; hi resideixen 87.789 
habitants, amb una densitat poblacional, en el 
2017, de 122 habitants per km2, inferior a la 
mitjana valenciana (213 h/km2). La població es 

distribueix en trenta-quatre municipis: Agullent, 
Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfar-
rasí, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Beni-
atjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benis-
suera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de 
Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, 
Llutxent, Montaverner, Montitxelvo, l’Olleria, On-
tinyent, Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del Duc, 
Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat, Salem, 
Sempere i Terrateig. S’aprecien diferències no-
tables entre uns i altres, tant des del punt de 
vista demogràfic com d’extensió. El de més su-
perfície és Ontinyent, que abasta el 17,37% del 
total de l’àrea i el de menor, Benissuera, amb 
un 0,29%.

Els quatre nuclis principals concentren el 63% 
de la població comarcal: Ontinyent, l’Olleria, Al-
baida i Benigànim, tots amb poblacions supe-
riors als cinc mil habitants. Un segon grup són 
els que hi ha entre els mil i els cinc mil habi-
tants: 28,42% i deu municipis. Finalment, les 
poblacions amb menys de mil habitants (vint) 
només concentren el 8,53% de la població. El 
municipi de més importància és Ontinyent, ca-

Fo
rn

 in
du

st
ri

al



149148

ANÀLISI DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ: ÀREA FUNCIONAL  DE LA VALL D’ALBAIDA

Municipis Nre. de polígons 
industrials

Superfície total (m2) % de la superfície 
industrial 

Ontinyent 4 2.008.502 26,01

L’Olleria 3 1.249.896 16,19

Agullent 7 666.598 8,63

Aielo de Malferit 4 654.799 8,48

Bocairent 2 639.367 8,28

Benigànim 1 479.835 6,21

Montaverner 1 420.562 5,45

Alfarrasí 3 251.081 3,25

Castelló de Rugat 2 141.878 1,84

Atzeneta d’Albaida 1 134.584 1,74

L’Pobla del Duc 1 122.912 1,59

Guadasséquies 1 111.419 1,44

Benissoda 1 99.158 1,28

Salem 1 68.321 0,88

Albaida 6 51.152 6,63

Bufali 1 42.577 0,55

Aielo de Rugat 1 41.119 0,53

Bellús 1 37.535 0,49

Fontanars dels Alforins 1 27.694 0,36

Ráfol de Salem 1 11.534 0,15

Taula 1. Nombre i superfície dels polígons industrials als municipis de la comarca de la Vall d’Albaida i el percentatge res-

pecte del total de sòl industrial, 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA

industrials arriba al 33,9%. La major part es 
troben en la indústria manufacturera i només el 
0,05% en la indústria extractiva. 

Cal destacar a la Vall d’Albaida la potent indús-
tria tèxtil que, junt amb la confecció, sumen vora 
la mitat de les persones afiliades a la Seguretat 
Social dins del sector secundari. Després del 
tèxtil, els subsectors industrials següents són 
els de fabricació de plàstics, de productes me-
tàl·lics, de materials de construcció, paper, arts 
gràfiques, fusta, alimentació i química.

El gran centre industrial de la Vall d’Albaida és 
Ontinyent, amb 2.501 persones afiliades a la 
Seguretat Social dins del sector secundari, se-
guit de l’Olleria (1.399), Agullent (950), Albaida 
(703), Aielo de Malferit (604), Atzeneta d’Albai-
da (591) i Bocairent (554). Tota la part occiden-
tal de la comarca és més industrial i està més 
poblada i és la que acumula més activitats fa-

brils. Per percentatges, els municipis mitjans i 
grans amb més nombre d’empleats industrials 
entre les activitats econòmiques són Alfarrasí 
(74%), Atzeneta d’Albaida (72%), Agullent (67%), 
l’Olleria (47%), Bocairent (41%), Albaida (39%), 
Aielo de Malferit (35%), Benigànim (30%) i Onti-
nyent (25%). La capital de la comarca, Ontinyent, 
ha experimentat un decaïment fort del pes in-
dustrial en les activitats econòmiques, i hui 
és una ciutat molt més comercial i de serveis 
(quasi dos terços de les persones ocupades) 
que fabril (una quarta part de les persones que 
hi treballen). Les grans empreses tèxtils d’On-
tinyent són Cotoblau SL (hi treballen cent una 
persones), de fabricació d’altres productes tèx-
tils; Tèxtils Mora (cent onze) i Gonzalo Ferri SA 
(hi treballen cinquanta persones), Manterol SA 
(seixanta-set) i Cañete (quaranta-huit), de fabri-
cació d’articles confeccionats amb tèxtils (roba 
per a la casa): Mopatex SA (hi treballen quaran-
ta-huit persones) de preparació i filat de fibres 

pital administrativa, que té el 40,22% de la po-
blació de l’àrea funcional. La variació de pobla-
ció en el període 2008-2017 a l’àrea ha sigut de 
-5,43% (l’1,75% a la Comunitat Valenciana), és 
a dir, ha perdut població. Dinàmica que també 
s’observa a les àrees funcionals veïnes, encara 
que en menor mesura a les d’Alcoi i el Vinalo-
pó. Els municipis que més han experimentat el 
descens han sigut Bellús i Pinet, els quals han 
perdut més del 17%. En l’extrem oposat es tro-
ben Benissoda i Carrícola amb un guany del 
14,56 i el 15,85%, respectivament. Cal destacar 
que cap de les entitats locals amb més de cinc 
mil habitants ha experimentat creixement. 

Les infraestructures viàries principals són l’A-
7, que discorre per la comarca per la part cen-
tral amb una component nord-sud; la CV-60, pel 
sector oriental de la Vall d’Albaida i que connec-
ta amb l’A-7, i el ferrocarril València-Alcoi. Està 
previst que la CV-60 es transforme en un eix 
vertebrador comarcal important quan acaben 
les obres de conversió en autovia. En l’actuali-
tat, només hi ha un tram amb doble carril, en el 
sector oriental.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA FUNCIO-
NAL DE LA VALL D’ALBAIDA

A l’àrea funcional podem distingir dos zones 
geoeconòmiques, l’agropecuària i la industrial. 
Seguint les dades estadístiques del segon tri-
mestre de l’any 2018, identifiquem com a mu-
nicipis agropecuaris Terrateig, Pinet, Otos, Ru-
gat, Llutxent, Montitxelvo i Quatretonda, amb un 
percentatge d’afiliats a la Seguretat Social en el 
sector agropecuari de 45% i 20%. A més, Fonta-
nars dels Alforins, localitzat a la zona més ori-
ental, amb un 26%. Es tracta d’una àrea carac-
teritzada per l’especialització en l’agricultura i 
les cooperatives agrícoles, especialment en el 
cultiu de la vinya, l’olivera i de fruiters no cítrics.

No obstant això, l’activitat predominant a la co-
marca és la industrial encara que haja dismi-
nuït el valor com a principal sector productiu. 
Les afiliacions a la Seguretat Social en el se-

gon trimestre del 2018 en la indústria formen 
el 35,3% davant del 15,1% de la Comunitat Va-
lenciana. No obstant això, si atenem dades a 
escala municipal s’observa una diferència entre 
municipis segons la localització i proximitat als 
centres industrials de la comarca. Els nuclis po-
blacionals que tenen més del 30% d’afiliats en 
indústria (entre 82% i el 30%) són Bufali, Alfar-
rasí, Guadasséquies, Atzeneta d’Albaida, Agu-
llent, Montaverner, l’Olleria, el Ràfol de Salem, 
Bocairent, el Palomar, Bellús, Aielo de Malferit, 
Albaida, Aielo de Rugat i Benigànim. Tots situats 
a la zona central de la comarca i propers als 
municipis amb més superfície de polígons in-
dustrials (Ontinyent, l’Olleria, Agullent, Aielo de 
Malferit, Albaida, Benigànim i Montaverner). En 
els darrers anys, el sector serveis ha guanyat 
pes a l’àrea funcional, en la qual trobem entitats 
locals amb més del 70% d’afiliats a la Segure-
tat Social pertanyents al sector, com el cas de 
Carrícola, Beniatjar, Benissoda i Benissuera. En 
termes generals, tots els municipis tenen una 
gran presència d’ocupats en el sector de servei, 
de manera que la mitjana dels afiliats en tota 
l’àrea funcional supera el 50% de la totalitat de 
les afiliacions.

2. LA COMPOSICIÓ DE LA INDÚSTRIA A LA 
VALL D’ALBAIDA

A l’àrea funcional de la Vall d’Albaida hi ha un 
total de quaranta-tres polígons industrials re-
partits entre vint municipis. Amb una superfície 
total de 7.260.523 m2, que suposen l’1,07% de 
la superfície comarcal. Els municipis amb més 
presència de polígons són Ontinyent, l’Olleria, 
Agullent, Aielo de Malferit, Bocairent i Benigà-
nim, situats al sector central i occidental de la 
comarca. 

L’anàlisi dels afiliats a la Seguretat Social en les 
seccions que corresponen a activitats industri-
als mostra com en l’àrea funcional de la Vall 
d’Albaida es localitzen el 3,9% dels treballadors 
del conjunt valencià. No obstant això, si tenim 
en compte els afiliats a l’àrea funcional, el per-
centatge dels treballadors ocupats en activitats 
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per a la xicalla, cosmètiques i d’higiene corpo-
ral, baietes, pals de fregar, draps, camusses, 
plomalls, complements per al cabell, mopes, 
tovalloletes per a la neteja de casa o de tracta-
ment per a la roba. Té dos centres de fabricació 
situats a Atzeneta d’Albaida, amb més de 30.000 
m2 i una plantilla de vora tres-centes perso-
nes. A Albaida cal citar Wintex SA (hi treballen 
quaranta-quatre persones), d’acabat de tèxtils; 
Textil Colomer Nadal SL, de fabricació de teixits 
tèxtils; Pla Albert, de fabricació de productes 
tèxtils per a la neteja domèstica. I la coneguda 
per les mantes Reig Martí (hi treballen setanta 
persones), en plena crisi econòmica empresa-
rial. A Benigànim destaca l’empresa Beniplast 
Benitex SA (hi treballen 248 persones), de pre-
paració i filat de fibres tèxtils. Finalment, a Aielo 
de Malferit, Don almohadón SL, de fabricació 
de coixins. En la fabricació de plàstics cal citar 
les empreses de l’Olleria, com ara Plásticos Vi-
dal SL (hi treballen seixanta-quatre persones), 
Vallés Plastic Film SL (seixanta-sis), Industrial 
Plast SA (seixanta-sis) o Plásticos Ferrando SL 
(vint-i-nou). En el passat, l’Olleria va ser un fa-
bricant important de vidre, que ara, amb la fi-
nalitat d’actualitzar-se, ha evolucionat cap a la 
fabricació d’envasos i embalatges de plàstic, 
però també de paper, com en el cas de la gran 
empresa Cartonajes Bernabeu SA (hi treballen 
240 persones), de fabricació de paper i cartó. A 
Bocairent despunta l’empresa Rochling plásti-
cos técnicos SA (hi treballen quaranta-cinc per-
sones), de fabricació de plaques, fulles, tubs i 
perfils de plàstic. En productes metàl·lics desta-
ca CAB Ventacan SL de Bocairent (fabricació de 
tancaments metàl·lics); Talleres construcciones 
mecánicas SA d’Ontinyent, de maquinària per a 

la indústria tèxtil i de màquines de cosir i trico-
tar; i a l’Olleria, Galol SA (hi treballen 218 per-
sones), de tractament i revestiment de metalls, i 
Industria mecánica valenciana SA, de fabricació 
de panys i ferratges (hi treballen seixanta-nou 
persones). La indústria tèxtil i la resta d’indús-
tries s’agrupen entorn de l’eix de la CV-40 i l’A-7 
(Xàtiva-Ontinyent-Albaida-Cocentaina-Alcoi). A 
l’est de la Vall d’Albaida, hi ha predomini més 
important d’activitats agrícoles. A Fontanars 
dels Alforins, a l’extrem oest de la Vall, també 
predominen les activitats agrícoles, lligades a 
la vinya i a l’elaboració de vi de qualitat (Bodega 
J. Belda SL, Zagromonte SL, Daniel Belda SL, 
etc.). Cellers que estan relacionats amb la mar-
ca Terres dels Alforins, que és un dels casos 
d’innovació agroalimentària més cridaners de 
tot el País Valencià. Terres dels Alforins és un 
projecte que naix de la unió de diferents cellers 
del territori entre les comarques de la Costera i 
la Vall d’Albaida.

Onze cellerers de l’àrea es van unir amb l’objec-
tiu de donar a conèixer la qualitat del vi que fan 
i des d’una perspectiva territorial. El projecte, 
sens dubte, va resultar innovador en unir terri-
tori (paisatge) i producte per a fer-ne difusió. Es 
tracta d’innovació en l’àmbit del màrqueting, ja 
que es valora un producte i la qualitat a través 
de la imatge. És, sens dubte, una bona pràctica 
al territori objecte d’estudi, ja que reuneix els 
requisits clau per a ser-ho, però sobretot la coo-
peració empresarial dins del mateix sector. Les 
empreses que s’haurien de considerar compe-
tència, utilitzant una manera d’actuar participa-
tiva, aconsegueixen una força mediàtica que no 
haurien assolit cada una per compte propi.

Municipi Indústria extractiva Indústria manufactureres Energia i 
subministrament

Atzeneta d’Albaida - 591 -

Agullent - 938 12

Albaida - 703 -

Alfarrasí - 518 -

Aielo de Malferit - 604 -

Aielo de Rugat - 19 -

Bèlgida - 57 -

Bellús 10 9 -

Beniatjar - 5 -

Benicolet - 5 -

Benigànim - 464 -

Benissoda - 19 -

Benisuera -- - -

Bocairent - 554 -

Bufali - 37 50

Carrícola - - -

Castelló de Rugat - 65 -

Quatretonda - 78 -

Fontanars dels Alforins - 32 -

Guadasséquies - 225 -

Llutxent - 39 -

Montaverner - 292 -

Montitxelvo - 9 -

L’Olleria - 1.399 -

Ontinyent - 2.473 28

Otos - - -

El Palomar - 145 -

Pinet - -

La Pobla del Duc - 140 -

Ráfol de Salem - 42 -

Rugat - - -

Salem 5 10 -

Sempere - - -

Terrateig - - -

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament als 

municipis que integren l’àrea funcional de la Vall d’Albaida, 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat 

Social. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

tèxtils i Punt Nou SL (quaranta-dos) de teixits de 
punt. A Agullent despunta Adient Fabrics Spain 
SA (hi treballen 128 persones), de fabricació de 
teixits tèxtils; Belpla SA de fabricació de roba 
per a la casa; Ramon Espí SL (hi treballen se-
tanta-dos persones) de fabricació de teixits de 
punt; i Manuel Revert y cia SA (quaranta-huit) 

d’acabat de tèxtils. A Atzeneta d’Albaida destaca 
el grup Ubesol, que és des del 2001 interprove-
ïdor de Mercadona, amb les marques Deliplus 
i Bosque Verde. Ubesol es va fundar en 1980 i 
està especialitzada en la cura de la higiene fa-
miliar i domèstica; fabriquen, entre altres pro-
ductes: tovalloletes per a criatures de bolquers, 
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LA INDÚSTRIA 

A L’ÀREA FUNCIONAL 

DEL VINALOPÓ
María Jesús Santa María Beneyto, 
José Miguel Giner Pérez y Antonio Martínez Puche  
Universitat d’Alacant

L’àrea funcional del Vinalopó se situa al nord-
oest de la província d’Alacant i la conformen les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà. 
Inclou un total de díhuit municipis, que es cor-
responen amb els set municipis de la comarca 
de l’Alt Vinalopó (Villena, Sax, Salinas, Biar, el 
Camp de Mirra, Beneixama i la Canyada), més 
els onze de la comarca del Vinalopó Mitjà (Elda, 
Petrer, Novelda, Aspe, Monòver, el Pinós, Mon-
forte, el Fondó de les Neus, la Romana, l’Algue-
nya i el Fondó dels Frares). El Vinalopó té una 
població de 220.525 habitants, en el 2017 (4,5% 
del total de la Comunitat Valenciana), i una su-
perfície de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total regi-
onal), la qual cosa suposa una densitat d’uns 
152,8 habitants per km2, per davall de la mitja-
na valenciana (212,50 h/km2).

Les poblacions que tenen més habitants en el 
2017 són Elda (52.620 habitants), Petrer (34.533), 
Villena (33.968), Novelda (25.868) i Aspe (20.425). 
Pel que fa al ritme de creixement, l’evolució de la 
població de l’àrea funcional ha sigut inferior a la 
mitjana valenciana i provincial, les taxes són del 
18,1% en el període 1991-2009 i del 0,8% entre 

el 2006 i el 2016. El creixement demogràfic s’ha 
concentrat en els municipis més xicotets i en els 
situats al sud i més pròxims a la influència de 
l’àrea urbana d’Alacant i Elx, hi destaquen com a 
més dinàmics el Fondó de les Neus, el Fondó dels 
Frares i Monforte. Entre els de més pes poblacio-
nal, Elda (1,5%) i Villena (13%) han tingut creixe-
ments de població molt modestos en els darrers 
díhuit anys, mentre que Petrer (41%), Novelda 
(23%) i Aspe (26%) són els municipis més grans 
de 20.000 habitants amb un increment registrat 
d’efectius demogràfics per al període esmentat 
més considerable.

El model territorial de l’àrea funcional es troba 
condicionat per l’orografia i el model productiu 
definit per la indústria extractiva de marbre, la 
indústria del calçat i marroquineria i l’activitat 
agrícola. Tot això defineix la jerarquització dels 
municipis de manera que Elda, Petrer i Novelda 
són els centres econòmics sobre els quals gra-
viten la resta de municipis del Vinalopó Mitjà, i 
Villena, sobre el qual graviten els de l’Alt Vinalo-
pó, amb excepció de Sax i Salinas que mostren 
més relació amb Elda.
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sificat. A més, el cultiu tradicional de la vinya, 
a les poblacions del Vinalopó i en el context de 
la denominació d’origen Alacant, ha permés el 
desenvolupament d’una ruta del vi d’Alacant. La 
ruta del vi és un club de producte, conformat a 
Espanya en el 2003 i que a la província es va 
constituir en el 2012. En la resta del total de 
l’Estat, hi ha un total de vint-i-tres rutes certi-
ficades (2018), i la d’Alacant n’és una.  La ruta 
enoturística preveu generar sinergies entre els 
cellerers, botigues de delicadeses, allotjaments 
i restaurants.

Finalment, és destacable com els afiliats han 
crescut en tots els sectors productius entre el 
2014 i el segon trimestre del 2018, si bé és la 
construcció el sector que ha registrat l’incre-
ment més gros (40,9%). Els serveis han experi-
mentat un creixement del 12,2%, la indústria ha 
augmentat un 10,3% i l’agricultura un 9,5%.

2. COMPOSICIÓ I DINÀMICA RECENT DE 
LA INDÚSTRIA A L’ÀREA FUNCIONAL DEL 
VINALOPÓ

Com ja s’ha assenyalat, l’àrea funcional del Vi-
nalopó mostra una especialització industrial 
molt elevada. Una especialització industrial que 
es deriva de la presència de sectors productius 
tradicionals com són la industria del calçat i 
marroquineria i la indústria de la pedra natural, 
així com la indústria de l’alimentació (raïm, vi 
i espècies). A continuació, es mostren els po-
lígons industrials que hi ha a l’àrea funcional, 
el municipi en el qual es localitzen i la superfí-
cie que tenen. Cal assenyalar que la superfície 
industrial de l’Alt Vinalopó és de 4.096.927 m2, 
cosa que suposa el 0,64% respecte a la super-
fície de la comarca, 644.760.000 m2. En el cas 
del Vinalopó Mitjà, la superfície industrial és de 
5.190.157 m2, que representen el 0,65% respec-
te a la superfície de la comarca, 797.990.000 m2.

A l’àrea funcional del Vinalopó hi ha un total 
de quaranta polígons industrials repartits per 
tots els municipis de l’àrea (taula 1). A l’Alt Vi-
nalopó n’hi ha setze, amb una superfície total 
de 4.096.927 m2, mentre que al Vinalopó Mitjà 

n’hi ha vint-i-quatre, amb una superfície total de 
5.190.157 m2.

Destaca com els municipis amb més nombre de 
polígons són Aspe, on n’hi ha sis, Sax, amb cinc, 
i Petrer, on n’hi ha quatre. Si es considera la su-
perfície total en polígons industrials per muni-
cipi, s’observa com Villena i Sax a l’Alt Vinalopó, 
i Aspe, Elda, Monforte i Petrer, són els que en 
tenen més superfície.

L’evolució del nombre de treballadors afiliats 
en indústria a l’àrea funcional mostra com els 
afiliats han anat augmentant des del 2012, fins 
a arribar a haver-hi un total de 23.094 afiliats 
en indústria en el primer trimestre del 2018. En 
el període assenyalat, els treballadors inscrits 
en indústria han augmentat un 15,4%. Cal asse-
nyalar com a l’Alt Vinalopó hi ha 5.791 treballa-
dors, que suposen el 27,8% del total d’afiliats en 
indústria a l’àrea funcional, mentre que al Vina-
lopó Mitjà n’hi ha inscrits 15.013, corresponents 
al 72,2% restants.

A l’àrea funcional del Vinalopó l’activitat indus-
trial més rellevant és la indústria del cuiro i del 
calçat, que concentra el 45,35% dels treballa-
dors afiliats en la indústria a l’àrea funcional, 
amb vora deu mil treballadors. En segon lloc, 
a prou distància, hi ha la fabricació d’altres 
productes minerals no metàl·lics, activitat que 
registra el 12% del total de treballadors indus-
trials al territori. Cal destacar com a l’àrea fun-
cional s’han conformat dos importants clústers 
industrials amb un gran pes a escala estatal, el 
clúster del calçat i el clúster de la pedra natural 
(marbre). En el cas del sector del calçat, hi ha 
una concentració elevada a l’àrea funcional del 
Vinalopó, registra el 45% del total de treballa-
dors del calçat de la província. Es caracteritza 
per la presència de nombroses empreses de 
calçat xicotetes i mitjanes, i per una especia-
lització elevada en el sector; és des de fa dè-
cades un clúster industrial de calçat important. 
Es caracteritza per tindre un teixit empresarial 
d’empreses xicotetes de caràcter familiar, en 
què destaca la flexibilitat i rapidesa i tindre una 
vocació exportadora i un reconeixement inter-

El territori el vertebra l’autovia del Mediterrani, 
antiga N-330 i altres eixos de comunicació com 
el ferrocarril Alacant-Madrid, així com carrete-
res d’interior com la N-325 (Elx, Aspe, Novelda), 
la CV-835 (Monòver i Novelda), CV 830 (Sax-Sa-
linas), la CV-81 (Villena, la Canyada i Beneixa-
ma). Eixos viaris comarcals que han articulat 
una sèrie de fluxos empresarials propers als 
nuclis industrials tradicionals. A més, l’autovia 
del Mediterrani connecta amb l’Autovia E-7 que 
uneix Alacant, València i Múrcia i que represen-
ta l’accés ràpid al corredor del Mediterrani.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA 
FUNCIONAL DEL VINALOPÓ

L’àrea funcional del Vinalopó ha presentat una 
evolució positiva quant a l’ocupació des de l’any 
2012. Els treballadors afiliats a la Seguretat So-
cial en el segon semestre del 2018 són 65.895 
persones, la qual cosa suposa el 10,1% del total 
de la província, i el 3,6% de la Comunitat Valen-
ciana. A l’Alt Vinalopó es registra el 27,4% del 
total d’afiliats de l’àrea funcional, mentre que el 
72,6% restant correspon al Vinalopó Mitjà. 

A continuació, hi ha una anàlisi dels treballa-
dors afiliats a la Seguretat Social al Vinalopó 
segons sector econòmic. L’estructura produc-
tiva del territori mostra com el pes del sector 
serveis és el més elevat, amb un 51,8% del total 
de treballadors. No obstant això, té una relle-
vància més baixa que en el conjunt de la pro-
víncia, on els treballadors del sector serveis 
suposen el 75,6% del total. En general, es pot 
assenyalar com en tots els municipis de l’àrea 
funcional el sector serveis té un pes inferior al 
que es registra en el conjunt de la província. 
També el sector de la construcció mostra en la 
majoria dels municipis un pes menor al que té 
a la província; concentra el 6,5% dels treballa-
dors de l’àrea, mentre que en el conjunt de la 
província el percentatge és del 7,3%. Per con-
tra, s’observa de manera clara com és el sector 
industrial el que té en tots els municipis un pes 
superior al registrat en el conjunt provincial. 
L’anàlisi dels afiliats segons sectors econòmics 
mostra, per tant, una alta especialització d’àrea 

en indústria. En concret, al Vinalopó, el 35% del 
total d’afiliats correspon al sector industrial. El 
percentatge és molt més elevat que el que hi ha 
a la província, que té en el sector industrial un 
14% del total d’afiliats. En la majoria dels mu-
nicipis la presència de treballadors industrials 
és molt elevada, amb percentatges que arriben 
a superar el 50% en algun cas. Hi destaca el 
municipi de Sax, on els treballadors afiliats en 
indústria suposen el 64,2% del total de treba-
lladors del municipi. A Biar, el percentatge és 
del 52,8%, i en altres municipis com ara Benei-
xama, Monòver o la Romana, el percentatge se 
situa entorn del 40%.

Una dada que mostra la importància que té la 
indústria a l’àrea funcional és que concentra el 
25% del total d’afiliats en indústria de la provín-
cia. A més, suposa el 8% del total d’afiliats en 
indústria de la Comunitat Valenciana. En termes 
absoluts, el municipi d’Elda és el que concen-
tra el percentatge més alt d’afiliats en indús-
tria, amb un 25% del total del Vinalopó. A con-
tinuació, se situa el municipi de Petrer, amb un 
15,2%. En tercer lloc, es troba Villena, municipi 
que registra l’11,7% d’afiliats en indústria a la 
comarca. Novelda i Sax se situen a continuació, 
amb un 11,1% i un 9,6% del total de treballa-
dors afiliats a l’àrea funcional, respectivament.

D’altra banda, també hi destaca com el pes del 
sector agrícola és superior respecte al conjunt 
de la província, sobretot la producció de raïm 
i la producció de vi. En concret, els afiliats en 
el sector agrícola suposen el 6,7% del total de 
treballadors de l’àrea, mentre que el percentat-
ge es redueix al 3% a la província. Hi destaquen 
determinats municipis on el pes de la agri-
cultura és molt elevat com ara són Monforte 
(30,1%), el Camp de Mirra (32,8%), la Romana 
(23,6%), el Fondó de les Neus (15,3), Beneixa-
ma (14,2%), Novelda (12,6%), el Pinós (9%), el 
Fondó dels Frares (15,1%) i Aspe (10,8%). Hi ha 
una agricultura d’alta qualitat, vinculada a l’oli-
vera, la vinya, fruiters i hortalisses, però també 
a altres indústries auxiliars que es dediquen a 
la fabricació i aplicació de fertilitzants. Per tant, 
podem afirmar que el sector agrícola és diver-
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per al sector agrari, sinó també per al sector 
turístic i del patrimoni local. Al Vinalopó Mitjà 
destaca la producció de raïm i espècies i una 
indústria de l’alimentació centrada en la pro-
ducció de vi. Tots dos productes –raïm i vi– amb 
denominació d’origen protegida.

També té una presència important a l’àrea 
funcional la fabricació de productes de cautxú 
i plàstics, amb el 7% de treballadors de la in-
dústria. Hi destaquen una sèrie de municipis 
amb una presència notable de treballadors del 
sector com són Aspe, Sax, Elda, Villena i Biar. 
Una altra activitat que també té un nombre 
important de treballadors és la fabricació de 
productes metàl·lics, que s’ha especialitzat en 
la indústria de la persiana i la forja; conforma 
un clúster empresarial a escala local. Es trac-
ta d’un sector que ha sabut sobreposar-se a la 
crisi econòmica mitjançant la innovació en pro-
cessos productius i materials, i en la diversifi-
cació de productes com la fabricació de tendals, 
portes metàl·liques, estors, etc. D’altra banda, hi 
destaca la presència d’empreses de la indústria 
tèxtil, la indústria de la fusta i del suro, excepte 
mobles; cistelleria i esparteria. També amb una 
mica més de quatre-cents treballadors hi ha la 
fabricació de maquinària i equip, altres indús-
tries extractives i la indústria del paper.

En definitiva, a l’Alt Vinalopó predominen fona-
mentalment la indústria del calçat i la marro-
quineria, la indústria vinculada a la fabricació 
de persianes, la indústria tèxtil i la indústria de 
l’alimentació. Al Vinalopó Mitjà sobreïx la indús-
tria del calçat, la indústria del marbre i la indús-
tria de l’alimentació.

Una vegada assenyalades les activitats econò-
miques principals presents a l’àrea funcional 
del Vinalopó, a continuació, es fa una anàlisi 
per municipis, per a conéixer amb més precisió 
les activitats presents als municipis que con-
formen l’àrea funcional, així com les empreses 
industrials principals que hi ha.

En el cas de l’Alt Vinalopó, com ja s’ha destacat, és 
Villena qui té més treballadors afiliats en indús-

tria. El municipi té una especialització elevada en 
la indústria del cuiro i del calçat, pertany al sec-
tor pràcticament el 50% dels treballadors afiliats 
en indústria del municipi. Entre les empreses del 
sector hi destaquen Zapo y Dita SL, fàbrica de 
calçat que té 132 treballadors. Altres empreses 
que hi ha són Baby Style especialitzada en calçat 
infantil; Cockram fabricant de calçat per a home i 
dona amb personalitat pròpia gràcies a les seues 
bandes intercanviables i fabricat de manera tra-
dicional, per un equip de professionals artesans; 
i Calzamedi, dedicada a la fabricació de calçat de 
confort, terapèutic i a mesura.

El municipi també té un pes rellevant quant a 
treballadors afiliats a la indústria tèxtil (10% 
d’afiliats). En el sector destaca la presència de 
Texathenea SL, empresa que fabrica teixits per 
a la decoració i moda, que té 209 treballadors. 
Naix l’any 1976 i està especialitzada en l’estam-
pació digital, du a terme tots els processos pro-
ductius: desenvolupament i teixidura, tintures, 
preparació, sublimació, estampació (digital i ro-
tativa) en diferents qualitats i acabats.

A Villena també tenen rellevància els sectors 
de fabricació de productes de cautxú i plàs-
tics (8,5% d’afiliats en indústria) i la indústria 
de l’alimentació (6,3% d’afiliats en indústria). 
Fa tres dècades, hi havia més d’un centenar 
d’empreses de calçat, particularment de xicarro 
o xiquet, que formaven part de l’associació de 
fabricants de calçat de Villena, i en l’actualitat 
no n’hi ha més de vint; es fusionaren fa cinc 
anys en AVECAL, situada a Elx. Cal assenyalar 
la presència de l’empresa PERSAX SA (amb una 
localització molt pròxima al terme municipal de 
Sax), fruit de la fusió de diverses firmes persi-
aneres que hi duien a terme l’activitat des de la 
dècada dels cinquanta. La nova empresa, que té 
192 treballadors, va començar la seua marxa 
extrudint perfils de PVC, secció que es conver-
tiria en un dels pilars fonamentals de la firma i 
tot un referent en el mercat.

Sax també mostra una especialització elevada 
en la indústria del cuiro i del calçat, sector que 
suposa el 30,2% dels treballadors industrials 

nacional, ja que el calçat espanyol i especial-
ment a la Vall del Vinalopó és calçat de qualitat. 

Pel que fa al sector del marbre, a l’àrea funcio-
nal es concentra el 62,5% del total de treballa-
dors d’altres productes minerals no metàl·lics 
de la província. Si s’analitzen els municipis amb 
més representativitat dins de la indústria a les 
àrees funcionals assenyalades, s’observa com 
al Vinalopó destaca el municipi de Novelda, que 
concentra el 31,8% dels treballadors del sector 
de la província. El municipi novelder junt amb 
altres de l’àrea funcional com ara Elda, Mon-
forte i la Romana, conformen un clúster espe-
cialitzat en la pedra natural (marbre). L’àrea té 
un nombre elevat d’empreses i treballadors del 
sector i una especialització industrial alta en 
el sector. Les empreses xicotetes són la base 
del teixit productiu enfront de les mitjanes que 
han desaparegut o s’han fragmentat en altres 
de xicotetes. Així i tot, a la comarca hi ha grans 
empreses. Las noves dinàmiques econòmiques 

han introduït en el sector del marbre una ne-
cessitat d’atomització empresarial i increment 
de l’especialització del procés productiu. La fle-
xibilització del procés productiu i l’atomització 
empresarial és reflex del caràcter innovador i 
flexible del sector. Per tant, la indústria del mar-
bre està marcada per una atomització del sec-
tor, ja que les empreses mitjanes han sigut les 
que més malament han suportat la crisi, han 
quedat grans empreses o empreses xicotetes 
que, davant de la situació delicada, han passat 
de fer tot el procés productiu a especialitzar-se 
en un procés concret.

La indústria de l’alimentació se situa en tercer 
lloc, amb un 9% dels afiliats en la indústria. 
S’han de destacar els cellers de la comarca, so-
bretot a Villena, Sax i Salinas, que pertanyen a 
la ruta del vi d’Alacant i que s’han renovat en 
màrqueting i també en l’elaboració de vins. La 
contractació d’enòlegs i personal especialitzat 
ha generat oportunitats renovades, no només 

Taula 1. Polígons industrials a l’àrea funcional del Vinalopó, en el 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, 

Turisme i Ocupació. SEPIVA.

Municipis Nre. de polígons
 industrials

Superfície 
total (m2)

% de la superfície
 industrial

Beneixama 3 215.910 5,27

Biar 1 350.060 8,54

Camp de Mirra, el 1 21.214 0,52

Canyada, la 1 183.415 4,48

Salinas 2 315.096 7,69

Sax 5 1.291.770 31,53

Villena 3 1.719.462 41,97

TOTAL ALT VINALOPÓ 16 4.096.927

Alguenya, l’ 1 37.217 0,72

Aspe 6 1.492.278 28,75

Elda 3 1.011.478 19,49

Fondó de les Neus, el 3 126.847 2,44

Fondó dels Frares, el 0 0 0,00

Monforte 2 890.811 17,16

Monòver 1 371.742 7,16

Novelda 3 202.473 3,90

Petrer 4 810.017 15,61

Pinós, el 1 247.294 4,76

Romana, la 0 0 0,00

TOTAL MITJÀ VINALOPÓ 24 5.190.157
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liats en indústria al municipi. Es pot destacar 
la presència de l’empresa Aiscan, fabricant lí-
der de sistemes de conducció i canalització de 
cables elèctrics: tubs i safates portacables, que 
té seixanta-sis treballadors. També es localitza 
l’empresa INDESLA, que abasta des de la lami-
nació de materials plàstics fins a la termocon-
formació d’envasos, té vint-i-un treballadors.

A Beneixama també destaca com a activitat in-
dustrial principal la indústria tèxtil, que concen-
tra el 30% dels afiliats en indústria del municipi. 
Finalment, a Salinas destaquen les activitats 
industrials de la indústria tèxtil i de la indústria 
del paper.

Al Vinalopó Mitjà, el municipi que té més pes 
en les activitats industrials és Elda. Presen-
ta una especialització forta en la indústria del 
cuiro i del calçat, concentra el sector el 66,5% 
dels afiliats en indústria al municipi. Entre les 
empreses fabricants de calçat que hi ha a Elda 
destaquen Calzados Zabot SL (cent dotze tre-
balladors), Susy Shoes SL (cent dos), Expamat 
SL (setanta-tres), Vernice Shoes (setanta), Elbel 
(quaranta-nou) i Mila y Pedro Garcia SL (vint-i-
quatre). També hi ha INESCOP, que és el primer 
institut tecnològic que es va constituir a Espa-
nya, en 1971, i que s’hi va localitzar per la im-
portància que sempre ha tingut el calçat. Al mu-
nicipi també es troben empreses que fabriquen 
components per al calçat com són Tecnotac 
SL (105), dedicada a la fabricació de tacons, o 
Zahonero SL, que produeix espumes tècniques 
d’alt rendiment per a fabricació de plantilles. 
Altres activitats industrials que tenen percen-
tatges significatius en treballadors són la fabri-
cació d’altres productes minerals no metàl·lics 
(8,2%), la fabricació de productes de cautxú 
i plàstics (5%), i la indústria de l’alimentació 
(4,1%). Finalment, cal assenyalar la presència 
a Elda de l’empresa Ingeniería de Compuestos 
SL, especialitzada en la gestió de projectes i en 
el desenvolupament de noves estratègies de 
fabricació, requeriments de materials, instruc-
cions de treball i ajustos en fàbrica per a les ne-
cessitats específiques dels clients. L’empresa 
té 306 treballadors i disposa de capacitat per 

a dissenyar i fabricar components estructurals 
per als sectors d’energies renovables, aeronàu-
tica, naval i automotriu.

Petrer també mostra una especialització eleva-
da en la indústria del cuiro i del calçat, sector 
que suposa el 73,8% dels afiliats. Hi destaquen 
les empreses Emboga, SA (quaranta treballa-
dors), Petrer92 SL (cinquanta-quatre) o In pron-
ta calzados SL (quaranta-un). Una altra activitat 
amb un pes significatiu és la indústria de l’ali-
mentació, que registra el 9,1% del total d’afiliats 
en indústria del municipi.

A Monòver també destaca com a principal acti-
vitat industrial la indústria del cuiro i del calçat, 
que concentra el 65% dels afiliats en indústria 
del municipi. Hi destaca la presència de l’em-
presa Dechics SL especialitzada en calçat in-
fantil i que té trenta-huit treballadors. També hi 
ha l’empresa Tentazione Diseños SL, fàbrica de 
calçat amb vint-i-nou treballadors, i l’empresa 
Bambú Europa SL, fàbrica de calçat de dona, 
home i infantil des de 1992 i que té vint-i-tres 
treballadors. A més, Monòver té un percentatge 
significatiu de treballadors (6,4%) en la indús-
tria de l’alimentació, especialitzada en elabora-
ció de vi. 

Els dos sectors també són molt rellevants al Pi-
nós, on la indústria del cuiro i del calçat suposa 
el 43,2% dels treballadors en indústria al mu-
nicipi. En el cas de la indústria de l’alimentació, 
els treballadors representen el 5,8% del total. 
Cal destacar també quant a treballadors, els 
sectors d’altres indústries extractives (32,8% 
del total de la indústria) i fabricació de produc-
tes minerals no metàl·lics (5,3%), tots dos vin-
culats a la indústria del marbre. En eixe sector 
destaca la presència de l’empresa Levantina de 
Recursos Mineros SAU, que té 297 treballadors, 
i és la més gran del municipi.

Novelda i Monforte presenten una forta espe-
cialització en la fabricació d’altres productes 
minerals no metàl·lics, en concret, en la indústria 
del marbre, i en la indústria de l’alimentació (es-
pècies). A Novelda els treballadors afiliats al sec-

del municipi. Entre les empreses del sector que 
hi ha al municipi destaca División Anatómicos 
SL, DIAN, és una empresa líder en el sector de 
fabricació de calçat de treball, fonamentalment 
calçat de tipus sanitari, de seguretat i d’hosta-
leria, que té setanta-tres treballadors. A més, 
a Sax també té gran rellevància la fabricació 
de productes metàl·lics, excepte maquinària 
i equip (hi destaca la fabricació de persianes). 
Els afiliats en el sector representen el 19% dels 
afiliats de la indústria. L’empresa que té més 
treballadors (512 treballadors) és Giménez 
Ganga que des de 1959 està especialitzada en 
el sector del tancament, la protecció solar i la 
decoració. Entre els productes que fabrica des-
taquen persianes enrotllables, portes enrotlla-
bles, portes plegables, caixons, estors i cortines, 
mallorquines, gelosies, recobriment de sostres, 
mosquiteres, tendals, pèrgoles i persianes ala-
cantines. També hi destaca Gaviota Simbad SL, 
especialitzada en el sector d’accessoris i siste-
mes de persianes i tendals intel·ligents; té 282 
treballadors. Una altra empresa és Extrusax, 
que desenvolupa perfils d’alumini per a la in-
dústria de qualsevol sector i que té 158 treba-
lladors. També cal assenyalar la presència de 

l’empresa Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL, 
fàbrica de perfils de cinc a sis metres, tant en 
PVC com en alumini, que té 166 treballadors. 
A Sax, la indústria de la fusta i la fabricació de 
productes de cautxú i plàstics també té percen-
tatges rellevants d’afiliats industrials, en con-
cret, un 17,5% i un 15,1%, respectivament. 

Les activitats que tenen un pes més important 
dins de la indústria a Biar són la indústria tèxtil 
i la fabricació de productes de cautxú i plàstics. 
La primera suposa el 41,3% dels treballadors 
de la indústria del municipi. En el sector desta-
ca la presència de l’empresa Froca, especialit-
zada en teles i tapisseria per a casa, amb qua-
ranta-set treballadors. També hi ha l’empresa 
Industrias Bitex SA, amb quaranta-dos treba-
lladors i que està altament especialitzada en la 
fabricació i distribució de teixits per als sectors 
de la decoració, tapisseria i teixits tècnics. Bri-
arprint, amb cinquanta treballadors i Garbantex 
SL, amb dèsset treballadors, també es dedi-
quen a la fabricació de teixits.

En el cas de la fabricació de productes de caut-
xú i plàstics, l’activitat suposa el 30,4% dels afi-

Indústria 
extractiva

Indústria 
manufacturera

Energia Subministrament

Alguenya, l’ El Vinalopó Mitjà 11 145 0 0

Aspe El Vinalopó Mitjà 0 1.522 0 19

Beneixama L’Alt Vinalopó 0 260 0 11

Biar L’Alt Vinalopó 12 600 6 0

Camp de Mirra, el L’Alt Vinalopó 0 10 0 0

Canyada, la L’Alt Vinalopó 0 142 0 0

Elda El Vinalopó Mitjà 16 5.834 0 132

Fondó de les Neus, el El Vinalopó Mitjà 0 46 0 5

Fondó dels Frares, el El Vinalopó Mitjà 0 5 0 0

Monforte El Vinalopó Mitjà 0 522 0 17

Monòver El Vinalopó Mitjà 0 1.140 0 52

Novelda El Vinalopó Mitjà 92 2.594 0 11

Petrer El Vinalopó Mitjà 0 3.448 0 5

Pinós, el El Vinalopó Mitjà 272 691 0 5

Romana, la El Vinalopó Mitjà 0 217 0 7

Salinas L’Alt Vinalopó 0 196 0 0

Sax L’Alt Vinalopó 0 1.973 0 5

Villena L’Alt Vinalopó 20 2.592 0 90

Total àrea funcional 423 21.937 6 359
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tor de fabricació de productes minerals no me-
tàl·lics suposen el 51,1% del total de la indústria. 
Hi destaca la presència de l’empresa Levantina y 
Asociados de Minerales Sociedad Anónima, líder 
mundial en el sector de la pedra natural; té 793 
treballadors. Des de la fundació en 1959, la com-
panyia ha crescut i s’ha expandit àmpliament, 
s’ha convertit en un referent mundial en el sector 
de la pedra natural, i en un referent en el sector 
dels materials de construcció per a arquitectura 
i decoració. Una altra empresa és Intermarmol, 
que està especialitzada en marbres i granits i 
que té 122 treballadors. A Monforte, els treba-
lladors del sector suposen el 48,4% del total. 
Destaca la presència de l’empresa Desmontes y 
Excavaciones Ismael SL, que té setanta-cinc tre-
balladors i l’empresa Mármoles Hermanos Bel-
trá SL, amb vint-i-set treballadors.

En el cas de la indústria de l’alimentació, els tre-
balladors afiliats en el sector suposen el 34,3% 
dels afiliats en indústria a Novelda i el 10% a 
Monforte. Hi destaca la presència a Novelda de 

l’empresa Jesús Navarro SA, empresa líder en 
gammes d’espècies i condiments, creadora de 
la marca Carmencita, i que té un total de 294 
treballadors. També hi destaca l’empresa Mar-
tínez y Cantó (136 treballadors) fundada a prin-
cipis de 1970 i que es dedica a l’envasament 
automàtic d’infusions.

Finalment, a Aspe destaquen com a activitats 
principals la indústria del cuiro i del calçat i la 
fabricació de productes de cautxú i plàstic. La 
indústria del cuiro i del calçat és la que més 
treballadors registra en la indústria del muni-
cipi, amb el 34,6% dels treballadors. En el cas 
de la fabricació de productes de cautxú i plàs-
tics, té el 24% dels treballadors industrials del 
municipi. Destaca la presència de l’empresa 
Manufacturas Inplast, fundada en 1984, que té 
setanta-huit treballadors i està dedicada a la 
fabricació de taps i envasos per a diferents sec-
tors principalment el sector de l’alimentació, 
parament i sector químic.

LA INDÚSTRIA  

A L’ÀREA FUNCIONAL  

D’ALCOI
María Jesús Santa María Beneyto, 
José Miguel Giner Pérez i Antonio Martínez Puche  
Universitat d’Alacant

L’àrea funcional d’Alcoi està situada al nord-
oest de la província d’Alacant, té una població 
total de 135.580 habitants en el 2017 (el 2,7% 
del total valencià) i una superfície de 847,1 
km2, la qual cosa suposa una densitat d’uns 
160 habitants per quilòmetre quadrat, per da-
vall de la mitjana valenciana (212,50 h/km2). El 
territori agrupa trenta-un municipis: els vint-i-
quatre que conformen la comarca del Comtat 
(Agres, Alcosser de Planes, Alcoleja, Alfafara, 
Almudaina, l’Alqueria d’Asnar, Balones, Bena-
sau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, 
Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Ga-
ianes, Millena, Muro d’Alcoi, l’Orxa, Planes, Qua-
tretondeta i Tollos) i els set que pertanyen a la 
comarca de l’Alcoià (Alcoi, Banyeres de Mariola, 
Benifallim, Castalla, Ibi, Onil i Penàguila).

L’àrea funcional d’Alcoi té una orografia ac-
cidentada que es correspon amb l’existència 
d’unes valls transversals, que ha condicionat 
les comunicacions i les activitats productives. 
S’ha de destacar l’abundància d’espais d’un 
gran valor ambiental, cultural i paisatgístic, en-
voltats de muntanyes, entre els quals podem 

destacar, entre altres, les serres de Mariola i el 
Carrascar de la Font Roja, la serra del Maigmó, 
la serra d’Onil i el Benicadell. La zona es corres-
pon amb una superfície protegida que suposa 
un percentatge del 43,73% de la superfície total 
de l’àrea funcional.

Els municipis que tenen més població són Al-
coi, Ibi, Cocentaina, Castalla, Muro d’Alcoi, Onil i 
Banyeres de Mariola. En el cas d’Alcoi, es con-
centra el 43,6% del total de la població de l’àrea, 
mentre que el percentatge és el 17,3% en el cas 
d’Ibi. La població de l’àrea ha mostrat fluctuaci-
ons demogràfiques, que en la darrera dècada ha 
anat a la baixa (-5,27%). El ritme de creixement 
de la població de l’àrea funcional ha sigut baix: 
el 5,2% en el període 1991-2009, i hi ha una pèr-
dua de població entre el període del 2009-2016 
d’un -2,49% (4.140 efectius). Els municipis ru-
rals continuen perdent població, acompanyats 
d’aquells altres nuclis urbans i industrials, in-
clòs el mateix Alcoi, que se sumen a la dinà-
mica de decreixement demogràfic. Així, des del 
2009, Alcoi, amb 59.567 habitants en el 2016, 
ha perdut 1.985 habitants, Cocentaina, amb 
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En definitiva, l’àrea funcional d’Alcoi té una 
gran importància dins del conjunt de la indús-
tria provincial. En tots els municipis, el sector 
industrial té un pes superior al registrat en el 
conjunt provincial. 

L’evolució dels diferents sectors econòmics 
entre el 2014 i 2018 ha sigut positiva quant a 
nombre de treballadors en tots els casos. El 
sector de la construcció és el que experimenta 
un creixement més gran en el període, amb un 
augment de treballadors del 28%. El sector de 
serveis i el sector industrial registren augments 
d’un 21% de treballadors en el període, mentre 
que en el cas de l’agricultura l’increment regis-
trat és més baix, mostra un percentatge d’aug-
ment de l’11,5% entre el 2014 i el 2018. 

2. COMPOSICIÓ I DINÀMICA RECENT DE LA IN-
DÚSTRIA A L’ÀREA FUNCIONAL D’ALCOI

L’àrea funcional d’Alcoi té un total de trenta-sis 
polígons industrials repartits per onze munici-
pis de l’àrea. Al Comtat n’hi ha setze, amb una 
superfície total d’1.922.057 metres quadrats, 
mentre que a l’Alcoià n’hi ha díhuit, amb una 
superfície total de 4.949.558 metres quadrats. 
En quatre dels municipis de l’àrea, la superfície 
en polígons industrials supera el milió de me-
tres quadrats. En concret, a Cocentaina (set po-

lígons), Alcoi (sis polígons), Banyeres de Mariola 
(cinc polígons) i Ibi (tres polígons) (taula 1). 

És un territori amb una tradició industrial forta 
i ha sigut capaç de generar clústers industri-
als competitius. Els nuclis econòmics principals 
són Alcoi i Ibi, amb orígens en sectors tradicio-
nals com el tèxtil i el joguet. Els sectors tradi-
cionals han travessat una etapa de dificultats 
evidents, conseqüència dels efectes de la glo-
balització, que han suposat un increment fort de 
la competència de països amb costos laborals 
més baixos. A més, han patit les conseqüènci-
es directes de la crisi econòmica global, que ha 
tingut una incidència directa sobre la destruc-
ció d’ocupació en la indústria. No obstant això, 
les dos comarques que conformen l’àrea fun-
cional han sabut reconvertir-se i afrontar les 
situacions de crisi. Actualment continuen cen-
trant l’activitat en la indústria, han diversificat 
el teixit industrial i han sigut capaces de treba-
llar per a sectors nous o emergents.

L’àrea funcional d’Alcoi té una gran importàn-
cia dins del conjunt de la indústria provincial. 
En concret, en l’actualitat concentra el 20,6% 
del total d’afiliats en indústria de la província. A 
més, suposa el 6,5% del total d’afiliats en indús-
tria de la Comunitat Valenciana. Cal assenyalar 
com a la comarca de l’Alcoià hi ha registrats 

Taula 1. Polígons industrials a les comarques del Comtat i l’Alcoià, 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, 

Turisme i Ocupació. SEPIVA.

Municipis Nombre de polígons
industrials

Superfície total (m2) % de la superfície
industrial

El Comtat

Alqueria d’Asnar, l’ 4 138.556 7,21

Beniarrés 2 26.519 1,38

Benimarfull 1 79.046 4,11

Cocentaina 7 1.074.716 55,91

Muro d’Alcoi 2 603.220 31,38

TOTAL 16 1.922.057

L’Alcoià

Alcoi 6 1.217.892 23,07

Banyeres de Mariola 5 1.058.519 20,05

Castalla 2 656.301 12,43

Ibi 3 1.360.135 25,76

Onil 2 656.711 12,44

TOTAL 18 4.949.558

11.406 habitants n’ha perdut 61, Castalla amb 
9.994 habitants en el 2016, n’ha perdut 333, i 
Ibi amb 23.321 habitants, n’ha perdut 792. No-
més s’ha salvat de la dinàmica recessiva Muro 
d’Alcoi, que en té 9.167 en el 2016, i que ha vist 
incrementada la població en 274 habitants. Ens 
hi trobem un envelliment de la població fruit 
de la taxa de natalitat baixa i dels efectes de la 
crisi, tancament d’empreses i destrucció d’ocu-
pació, que ha produït un retorn de la població 
estrangera als països d’origen, així com l’eixida 
de gent jove a buscar noves oportunitats en no 
trobar-les al territori. La densitat de població a 
l’àrea funcional ha disminuït i se situa, en el cas 
de la comarca de l’Alcoià, per davall del nivell 
del 2005, a excepció de l’Alqueria d’Asnar, Be-
nillup, Benimarfull, Famorca, Gaianes, Gorga, 
Millena, Muro d’Alcoi i Penàguila.

La via principal en l’actualitat és l’autovia A-7, 
que articula l’espai interior de les províncies 
d’Alacant i València. L’àrea funcional es localitza 
en un enclavament privilegiat, ja que dista vora 
cent quilòmetres de València i cinquanta d’Ala-
cant. A més, l’autovia enllaça amb l’A-3 amb 
direcció a Madrid des de València, amb l’auto-
via A-31 amb direcció a la capital estatal des 
d’Alacant i amb l’autovia A-35, que comunica 
els municipis d’Almansa-Xàtiva i València. Vies 
que permeten accedir als aeroports i ports ma-
rítims de València i Alacant.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA 
FUNCIONAL D’ALCOI

L’àrea funcional d’Alcoi té, en el segon trimestre 
del 2018, un total de 45.657 treballadors afili-
ats a la Seguretat Social, la qual cosa suposa 
el 7% del total provincial, i el 2,5% valencià. A 
la comarca de l’Alcoià es registra el 78,1% del 
total d’afiliats de l’àrea funcional, mentre que el 
21,9% restant correspon a la comarca del Com-
tat. El mercat de treball a l’àrea funcional d’Al-
coi presenta una evolució positiva des de l’any 
2014, es registra un increment del 21,2% entre 
eixe any i el 2018. A continuació, hi ha una anàli-
si dels treballadors afiliats a la Seguretat Social 
a l’àrea funcional segons sector econòmic. El 

fet més destacat és l’especialització elevada en 
indústria que mostra el territori. Així, es pot as-
senyalar com el 40% del total d’afiliats corres-
pon al sector. Percentatge molt més elevat que 
el que es registra a la província, sector que con-
centra el 14% del total d’afiliats. L’anàlisi dels 
afiliats als municipis de l’àrea funcional permet 
assenyalar com en la major part la presència 
de treballadors industrials és molt elevada, 
amb percentatges que arriben a superar el 60% 
en algun cas. Hi destaquen així municipis com 
Banyeres de Mariola, Gaianes, Benimarfull o Al-
cosser de Planes. A més, a Ibi, Castalla i Onil, 
el nombre de treballadors industrials supera el 
50%. Una excepció és el cas d’Alcoi, en ser el 
que té un pes més baix en treballadors industri-
als en el conjunt de l’àrea funcional. No obstant 
això, tant el nombre de treballadors en termes 
absoluts (3.537) com el percentatge que supo-
sen respecte al total de treballadors del muni-
cipi (22% d’afiliats en indústria davant d’un 14% 
que es registra a la província), fan que el muni-
cipi d’Alcoi també presente una especialització 
industrial elevada, amb una gran rellevància 
dins de la indústria de l’àrea.

El pes del sector de serveis a l’àrea funcional 
és molt inferior al que presenta la província o el 
conjunt del territori valencià. A l’àrea, els treba-
lladors del sector de serveis suposen el 52,2% 
del total, mentre que el percentatge ascendeix 
al 75% a la província i en el conjunt valencià. Hi 
destaca també l’escàs pes que té l’agricultura, 
on els treballadors del sector només suposen 
l’1,6% del total, percentatge molt per davall del 
que hi ha a escala provincial (3%). El pes del sec-
tor de la construcció, quant a nombre de treba-
lladors, és baix, amb un 5,4% del total d’afiliats. 
En general, el sector de la construcció mostra 
en la majoria dels municipis un pes més baix 
al que té a la província (7,3%). Cal assenyalar 
que entre el 2014 i el segon semestre del 2018 
tots els sectors productius han experimentat un 
augment de treballadors afiliats, si bé l’incre-
ment més gran s’ha produït en la construcció 
(28%), indústria (21,4%) i serveis (20,8%), men-
tre que l’increment en el sector primari ha sigut 
inferior (11,5%).
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Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament als 

municipis del àrea funcional d’Alcoi, 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

    Indústria 
extractiva

Indústria  
manufacturera

Energia Subministrament

Agres El Comtat 0 14 0 0

Alcosser de Planes El Comtat 0 54 0 0

Alcoleja El Comtat 0 0 0 0

Alcoi L’Alcoià 0 3.202 0 266

Alfafara El Comtat 0 6 0 0

Almudaina El Comtat 0 0 0 0

Alqueria d’Asnar, l’ El Comtat 0 126 6 0

Balones El Comtat 0 0 0 0

Banyeres de Mariola L’Alcoià 0 1.796 0 0

Benasau El Comtat 0 19 0 0

Beniarrés El Comtat 0 93 0 0

Benifallim L’Alcoià 0 0 0 0

Benilloba El Comtat 0 8 0 0

Benillup El Comtat 0 0 0 0

Benimarfull El Comtat 0 155 0 0

Benimassot El Comtat 0 0 0 0

Castalla L’Alcoià 7 1.872 0 12

Cocentaina El Comtat 5 1.681 5 45

Quatretondeta El Comtat 0 0 0 0

Fageca El Comtat 0 0 0 0

Famorca El Comtat 0 0 0 0

Gaianes El Comtat 0 144 0 0

Gorga El Comtat 0 0 0 0

Ibi L’Alcoià 0 4.602 0 6

Orxa, l’ El Comtat 0 48 0 0

Millena El Comtat 0 0 0 0

Muro d’Alcoi El Comtat 0 1.290 0 34

Onil L’Alcoià 0 1.388 0 0

Penàguila L’Alcoià 0 0 0 0

Planes El Comtat 0 0 0 103

Tollos El Comtat 0 0 0 0

Total àrea funcional   12 16.498 11 466

14.100 treballadors en la indústria, que supo-
sen el 77,4% del total d’afiliats de l’àrea funcio-
nal, mentre que el 22,6% restant correspon a la 
comarca del Comtat.

L’evolució del nombre de treballadors afiliats en 
indústria a l’àrea funcional mostra com els afi-
liats han anat augmentant des del 2013, fins a 
arribar a registrar-se un total de 18.221 afiliats 
en indústria en el primer trimestre del 2018. En 
el període assenyalat, els treballadors inscrits 
en indústria han augmentat un 27,4%. S’obser-
va, per tant, un bon comportament de la indús-
tria en el període assenyalat, mostra una recu-
peració després dels anys de forta crisi patida 
per la indústria en tota la regió. 

Al municipi d’Ibi es concentra el percentatge 
més alt d’afiliats en indústria, amb 4.870 tre-
balladors, la qual cosa suposa el 26,7% del to-
tal de l’àrea funcional. A continuació, se situa 
el municipi d’Alcoi, amb 3.540 treballadors in-
dustrials, que representen el 19,4% del total de 
l’àrea. Castalla, Banyeres de Mariola i Cocentai-
na registren, cada un, una mica més del 10% de 
treballadors industrials del territori. Finalment, 
cal destacar Onil i Muro d’Alcoi, que també te-
nen un percentatge significatiu de treballadors 
industrials de l’àrea funcional d’Alcoi.

Las activitats més rellevants a l’àrea funcional 
són la indústria tèxtil, la fabricació de productes 
de cautxú i plàstics, la fabricació de productes 
metàl·lics, excepte maquinària i equip i altres 
indústries manufactureres. En concret, la in-
dústria tèxtil concentra el 25% dels treballadors 
afiliats en indústria a l’àrea funcional, la fabrica-
ció de productes de cautxú i plàstics el 14,8%, la 
fabricació de productes metàl·lics el 10,8%, i al-
tres indústries manufactureres el 8,6%. També 
registren percentatges significatius de treballa-
dors la indústria de l’alimentació, la fabricació 
de maquinària i equip, la indústria del paper i 
la indústria química. L’evolució de les activitats 
industrials entre el 2012 i el 2016 mostra un in-
crement en el nombre de treballadors en totes, i 
són molt significatius els augments experimen-

tats en la indústria química, en la fabricació de 
productes metàl·lics i en la fabricació de pro-
ductes de cautxú i plàstics.

Pel que fa al sector tèxtil, presenta una concen-
tració elevada a l’àrea funcional, on es registra 
pràcticament el 60% dels treballadors afiliats al 
sector de tota la província. Destaquen especial-
ment els municipis de Cocentaina, Banyeres de 
Mariola, Alcoi i Muro d’Alcoi. La importància del 
tèxtil al territori, així com l’elevada especialitza-
ció que presenta en la indústria, ha fet que l’àrea 
s’haja conformat tradicionalment com un clúster 
industrial important especialitzat en la indústria 
tèxtil. Com ja s’ha assenyalat, junt amb el tèx-
til a l’àrea funcional d’Alcoi té gran importància 
la indústria del cautxú i plàstic, es concentra a 
l’àrea pràcticament el 40% dels treballadors de 
la indústria del cautxú i plàstic de la província. 
Hi destaca de manera important el municipi d’Ibi, 
que té 1.109 treballadors al sector, concentra el 
22% del total de treballadors de la indústria del 
cautxú i plàstic provincial. Junt amb Ibi, també 
sobreïx Castalla, amb 472 treballadors, que su-
posen el 7,5% del total provincial.

El tercer sector industrial amb més pes al terri-
tori és la fabricació de productes metàl·lics, ex-
cepte maquinària i equip. A l’àrea es concentra 
el 31,7% del total de treballadors del sector de 
la província. Hi destaca especialment Ibi, amb 
un total de 1.109 treballadors en el sector, con-
centra el percentatge més alt de treballadors 
del sector de la província, amb un 20% del total. 
Alcoi i Castalla també tenen un nombre signifi-
catiu de treballadors en el sector de fabricació 
de productes metàl·lics.

A continuació, hi ha una anàlisi de la indústria 
als municipis amb més rellevància en el sector 
industrial de l’àrea, mostra els sectors més re-
presentatius en cada municipi, així com les em-
preses principals que hi ha al territori.

Cocentaina presenta una forta especialització 
en la indústria tèxtil. El sector té més de 1.200 
treballadors, que representen el 70% del total 



167166

LA INDÚSTRIA  A L’ÀREA FUNCIONAL  D’ALCOI

benestar. A més de les empreses dites, té un 
pes important pel que fa a ocupació l’empresa 
Cosmoral (seixanta-tres treballadors), especi-
alitzada en el desenvolupament i la fabricació 
de dentifricis i col·lutoris per a la prevenció i 
la cura de la boca, tots de venda exclusiva en 
els supermercats Mercadona. Després dels 
dos sectors dits, la fabricació de productes de 
cautxú i plàstics se situa en tercer lloc amb 
un 7,7% dels treballadors del municipi. En el 
sector, destaca la presència del Grup Erum, 
empresa multinacional de capital majoritàri-
ament espanyol, especialitzat en la fabricació 
de perxes de plàstic injectat per a la confec-
ció i que té cent set treballadors. A més dels 
sectors industrials comentats, a Alcoi també 
tenen una presència notable les activitats de 
fabricació de productes metàl·lics, excepte 
maquinària i equip (6,7% del total de treballa-
dors del municipi) i la fabricació de maquinària 
i equip n.c.a.p. (5,5% del total de treballadors).

Finalment, en el cas de Muro, la indústria tèxtil 
també és molt rellevant, amb 784 treballadors 
afiliats, que representen el 61% del total d’afili-
ats en indústria en el municipi i l’11,3% del to-
tal de treballadors de tèxtil de la província. Cal 
destacar-hi la presència de l’empresa Visatex, 
fàbrica de productes tèxtils per a la llar. 

A Ibi, l’activitat industrial que té un nombre més 
alt de treballadors dins de la indústria és la fabri-
cació de productes de cautxú i plàstics, que con-
centra el 33% dels treballadors industrials del 
municipi. Entre les empreses del sector, destaca 
quant a nombre de treballadors (amb un total de 
238), ITC Packaging, que s’ha configurat com un 
dels fabricants principals d’embalatge plàstic 
rígid del mercat espanyol i europeu. L’empresa 
està especialitzada en el desenvolupament in-
tegral d’envasos de plàstic per a la indústria 
alimentària i cosmètica. També amb un nom-
bre elevat de treballadors hi ha a Ibi l’empresa 
Plásticos Vicent SL (137 treballadors), especialit-
zada en la fabricació d’envasos de plàstic per a 
diferents sectors com ara alimentació, pintura o 
química i l’empresa Aljuan SL, fàbrica de produc-
tes plàstics per a la llar (148 treballadors).

El segon sector després del plàstic és la fabri-
cació de productes metàl·lics, excepte maqui-
nària i equip, amb un 26,5%. Pertany al sector 
l’empresa FLINSA, que es va fundar oficialment 
l’any 1975 com a laminació en fred de fleixos 
d’acer. En 1988, va ampliar la gamma de pro-
ductes amb la fabricació de tubs d’acer soldat 
per alta freqüència i en el 2011 va començar 
a fabricar productes inoxidables, fleixos i tubs, 
amb la marca Flinox, així com el tall i la perfora-
ció per làser. L’empresa té un total de cent onze 
treballadors. També hi ha l’empresa Bornay, 
especialista en tubs d’acer soldat. Té més de 
cinquanta anys d’experiència treballant per a 
diferents sectors, entre els quals es troben l’au-
tomoció, el moble i l’agricultura. A més dels dos 
sectors dits, a Ibi té rellevància el sector d’altres 
indústries manufactureres, entre les quals des-
taca la indústria del joguet, amb un 9,5% del to-
tal de treballadors del municipi. Empreses com 
Injusa, Juguetes Picó, Fábrica de Juguetes SL, 
Moltó o Claudio Reig estan situades al munici-
pi iberut. A més, hi ha altres activitats industri-
als amb un nombre de treballadors significatiu 
com són metal·lúrgia; fabricació de productes 
de ferro, acer i ferroaliatges i fabricació de ma-
quinària i equip n.c.a.p. Cal destacar que l’em-
presa amb un nombre de treballadors més alt 
és ACTECO, dedicada a la gestió integral, recu-
peració i valoració de residus industrials, tant 
perillosos com no perillosos. L’empresa fa di-
verses accions, des de llogar equips, arreplegar 
i transportar residus, emmagatzemar-los i con-
dicionar-los, fins a reciclar-los i valoritzar-los, 
o si escau destruir-los, cosa que contribueix a 
crear una economia circular.

A Castalla, les activitats amb un nombre de tre-
balladors afiliats més alt dins de la indústria 
són fabricació de productes de cautxú i plàstics 
(25% dels treballadors) i fabricació de mobles 
(23% dels treballadors). Al darrer sector pertany 
l’empresa Actiu, que és la més gran del muni-
cipi quant a treballadors i ingressos d’explota-
ció. L’empresa es dedica al mobiliari d’oficina i 
altres espais de treball, té 210 treballadors i té 
presència comercial en huitanta-cinc països de 
tot el món. L’empresa disposa des del 2008 d’un 

d’afiliats del municipi. Cal destacar que s’hi 
concentra el 17,6% del total de treballadors de 
tèxtil de la província. Hi destaca Textisol SL, em-
presa familiar que es va fundar l’any 1972, que 
es dedicà al món dels filtres d’usos diversos i 
els murals de la decoració. Posteriorment, va 
començar a produir articles tèxtils per al sector 
del calçat i articles de la neteja. A partir de 1998, 
amb la introducció d’una línia d’alta tecnologia 
s’expandeix molt fortament en el món de la ne-
teja. Des de l’any 2002 ha introduït línies de pro-
ducció d’alta tecnologia basada en el punxona-
ment per aigua (hidrolligat) o spunlace, i inicia 
la producció d’articles per a cosmètica i higiene 
(com ara tovalloletes desmaquilladores, tova-
lloletes per a criatures de bolquers, etc.). Tam-
bé hi ha l’empresa Comersan, fundada en 1969, 
que té una forta presència internacional en més 
de huitanta països. L’empresa està especialit-
zada en la fabricació de productes tèxtils per a 
la decoració, roba de llar, tapisseria, moda, ho-
teleria, restauració i projectes Contract. També 
es pot citar la presència de l’empresa Francisco 
Jover SA, empresa familiar amb més de cin-
quanta anys d’experiència, especialitzada en la 
decoració d’interiors amb una gamma extensa 
de teles per a tapisseries, cortines i roba de llit. 
També fa teixits ignífugs per a Contract i teixits 
per a ús a l’exterior.

Després de Cocentaina, hi ha Banyeres, que té 
una mica més de mil treballadors en la indús-
tria tèxtil, la qual cosa suposa el 15% dels tre-
balladors de la dita indústria de la província. A 
més, el municipi mostra un nivell d’especialitza-
ció elevada, ja que la indústria tèxtil concentra 
el 57% d’afiliats en indústria. A Banyeres hi ha 
l’empresa Belda Llorens, especialitzada en la 
fabricació de filatures d’alt valor tècnic, hi des-
taquen els fils Ecolife (fabricats amb recursos 
energètics que redueixen el consum d’aigua, els 
productes químics i les emissions de CO

2
). Tam-

bé s’hi troba l’empresa Hilaturas Ferre, especi-
alista en la producció de filats en color utilitzant 
fibres de cotó reciclades amb tecnologia de fila-
tura de cap obert (open-end) d’última generació. 
També tenen rellevància a Banyeres la indús-
tria química, la indústria el paper i la fabricació 

de productes de cautxú i plàstics, que suposen 
el 12,4%, el 8,8% i el 7,2%, respectivament, dels 
treballadors industrials del municipi.

En el cas d’Alcoi, la indústria tèxtil és l’activi-
tat industrial més rellevant quant a nombre de 
treballadors afiliats, amb un total de 813 treba-
lladors. El sector concentra el 23,5% dels tre-
balladors afiliats en indústria del municipi. A 
més, té un pes significatiu en la indústria tèx-
til de la província, en registrar l’11,7% del total 
de treballadors del sector. S’ha d’assenyalar la 
presència d’Interfabrics, amb huitanta-dos tre-
balladors, que pertany a AquaClean Group, grup 
tèxtil espanyol format per sis empreses indus-
trials situades a l’àrea d’Alcoi (Grafer, Antecuir, 
Interfabrics, Textiles Pascual, Pascual y Berna-
beu, Serpiscolor). Amb més de cinquanta anys 
d’experiència tèxtil, les empreses Antecuir i In-
terfabrics són les representants principals del 
grup l’especialitat del qual són els teixits per a 
sofàs, decoració i automoció (amb la tecnologia 
Aquaclean). Amb el tèxtil, la indústria de l’ali-
mentació, també hi té un pes rellevant, registra 
el 14,3% dels treballadors industrials del mu-
nicipi. Destaca la presència del grup alimentari 
La Española, líder en alimentació i gastronomia 
típica d’Espanya, reconeguda per les olives far-
cides. També hi ha Aceitunas Serpis, empresa 
d’alimentació especialitzada en la comercialit-
zació d’olives, tapes i adobats.

Una altra activitat que hi concentra percentat-
ges significatius de treballadors de la industria 
és la química (9%). S’hi pot esmentar l’empresa 
Germaine de Capuccini, firma de cosmètica 
professional, amb 158 treballadors, i amb cin-
quanta anys d’experiència en la cura experta 
de la pell, amb tractaments i productes desen-
volupats amb tecnologia cosmètica avançada. 
També en el mateix sector hi destaca Korott, 
que naix en 1991, com a empresa farmacèuti-
ca, i que en els darrers anys ha ampliat l’oferta 
productiva a tres grans sectors: farmacèutic, 
alimentari i cosmètic. Actualment, té 134 tre-
balladors i s’ha convertit en una empresa far-
macèutica de referència que elabora tota clas-
se de productes dirigits a cura de la salut i el 
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el pas dels anys que permet que s’hi treballe 
en una àmplia gamma de sectors i processos 
productius; hi destaca la cosmètica, el tèxtil, la 
química, el comerç, el turisme, la metal·lúrgia 
o la indústria agroalimentària.

parc tecnològic a Castalla de 200.000 m2 amb 
nombrosos reconeixements pel disseny i la sos-
tenibilitat que té. Les instal·lacions alberguen 
un parc solar capaç de generar huit milions de 
quilowatts d’energia a l’any per a abastir-se i 
fer el mateix amb cinc mil particulars de la 
zona, i depòsits de quinze mil metres cúbics per 
a emmagatzemar aigua de pluja. També desta-
ca l’empresa Puertas Castalla, especialitzada 
en la fabricació de portes i mobiliari i que té un 
total de 124 treballadors. En el sector del plàs-
tic sobreïx l’empresa Great Plastic, companyia 
dedicada a fabricar i comercialitzar productes 
plàstics per a la llar. També hi ha Pérez Cerdá 
Plastics, experts en injecció de plàstics des de 
l’any 1977. Un altre sector amb rellevància és la 
fabricació de productes metàl·lics, excepte ma-
quinària i equip (10% dels treballadors). També 
tenen rellevància quant a treballadors afiliats, la 
indústria del paper (9%), la indústria de la fusta 
i del suro (8,2%) i altres indústries manufactu-
reres (6%). Hi destaca l’empresa Envases Durá, 
dedicada a la fabricació d’envasos i embalatges 
de cartó ondulat i que té 126 treballadors. En 
el sector d’altres indústries manufactureres hi 
destaquen empreses que fabriquen nines com 
ara Panre o Muñecas Arias.

Finalment, el municipi d’Onil mostra una espe-
cialització elevada en altres indústries manu-
factureres, que bàsicament corresponen a la 
indústria del joguet. En concret, la dita activitat 
concentra el 56% dels treballadors industri-
als del municipi. Hi destaquen empreses com 
Playmobil Ibérica (setanta-cinc treballadors), 
Minilad (huitanta-un treballadors) o Muñecas 
Antonio Juan SL (vint-i-dos treballadors). Tam-
bé tenen un pes important quant a treballadors 
afiliats dins de la indústria, la fabricació de ma-
quinària i equip n.c.a.p. (20% del total) i fabrica-
ció de productes de cautxú i plàstics (8,5% del 
total). En el sector de maquinària hi ha l’em-
presa Fundaciones Balaguer, especialitzada en 
la fabricació de cilindres centrifugats tempe-
rats destinats a la indústria alimentària.

En definitiva, l’àrea funcional, amb orígens en 
sectors tradicionals com el joguet i el tèxtil, 

ha dut a terme un procés de reconversió que 
ha permés que afronte les situacions de crisi i 
que actualment hi haja una diversitat d’activi-
tats industrials considerable. El territori con-
tinua centrant l’activitat en la indústria, ha di-
versificat el teixit industrial i ha sigut capaç de 
treballar per a sectors nous o emergents. En el 
cas d’Ibi, després de la crisi de la indústria tra-
dicional del joguet, les empreses proveïdores 
del sector van diversificar l’activitat, encara 
que els processos industrials clau s’han man-
tingut i han evolucionat àmpliament. Actual-
ment destaca una forta especialització en els 
processos vinculats al plàstic i al metall. Per 
tant, a l’àrea s’ha produït el canvi d’una indús-
tria sectorial predominant (joguet) cap a una 
indústria basada en el coneixement de les tèc-
niques del metall-mecàniques-plàstiques, que 
s’allunya dels sectors i s’especialitza en els 
processos, treballant per a sectors tan variats 
com l’aeroespacial, alimentació, automoció, 
construcció, tèxtil, instruments mèdics, ma-
quinària, material elèctric, metal·lúrgia, moble, 
puericultura, química, reciclatge, sanitat o si-
derúrgia. Es caracteritza, a més, per tractar-se 
d’un teixit industrial amb una gran experièn-
cia empresarial i tradició productiva, l’èxit del 
qual s’ha basat en un coneixement tècnic molt 
arrelat i un gran esperit emprenedor. En defi-
nitiva, el territori s’ha conformat com un dis-
tricte industrial especialitzat en la indústria 
del plàstic i metall-mecànica, i s’ha convertit 
en paradigma de la reconversió i la reindustri-
alització. Diverses multinacionals han adquirit 
empreses al municipi pel capital humà que hi 
ha i perquè els proveïdors principals es troben 
situats allí. Això ha contribuït a fer que les em-
preses proveïdores hagen millorat i continuen 
millorant els sistemes de producció.

En el cas d’Alcoi, la ciutat té una gran tradició 
industrial, que es remunta a l’especialització 
en el sector tèxtil, metal·lúrgic i la indústria 
paperera. En l’actualitat, el sector tèxtil té en-
cara un pes important dins de l’economia del 
municipi. No obstant això, hi destaca el procés 
de reconversió i diversificació empresarial ex-
perimentat, basat en el saber fer adquirit amb 
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L’àrea funcional de la Marina Alta, que es tro-
ba situada al nord de la província d’Alacant, a 
la franja litoral, coincideix amb la comarca ad-
ministrativa de la Marina Alta i limita amb les 
comarques de la Safor, el Comtat i la Marina 
Baixa. Abasta trenta-tres municipis, amb una 
divisió funcional clara, on es poden detectar 
tres zones. La zona «costa» que englobaria 
com a poblacions principals Calp, Dénia, Xàbia 
i las zones costaneres de Benissa i Teulada. La 
zona «intermèdia» on hi ha municipis com Gata 
de Gorgos, Ondara, Pedreguer, Pego, el Verger 
i Xaló i els nuclis urbans de Benissa i Teulada. 
La tercera zona, es correspon amb l’àrea «inte-
rior» i comprendria la major part de municipis 
(Alcalalí, Atzúbia, Beniarbeig, Benidoleig, Be-
nigembla, Benimeli, Castell de Castells, Murla, 
Orba, Parcent, el Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet 
i els Negrals, Tormos, la Vall d’Alcalà, la Vall 
d’Ebo, la Vall de Gallinera i la Vall de Laguar). 
L’activitat econòmica està focalitzada a la zona 
litoral i prelitoral de la comarca. És on es con-
centren la quantitat més important d’empreses, 
associades, sobretot, al sector de serveis, i dins, 
al sector hostaler i turístic.

A l’àrea funcional hi ha una població total de 
169.327 habitants, en el 2017 (el 3,4% de la po-
blació valenciana), i una superfície de 750,9 km2 
(3,2% del territori valencià), cosa que suposa 
una densitat de 225 h/km2, una xifra pròxima a 
la mitjana valenciana (212,50 h/km2). Una gran 
part de la població està concentrada al litoral i 
a la zona intermèdia, on s’aglutina l’activitat tu-
rística i industrial. La zona interior, amb díhuit 
municipis, es caracteritza per un envelliment 
de la població progressiu i pel fenomen de la 
despoblació. La capital comarcal, Dénia, és la 
més poblada amb 41.568 habitants i encapça-
la la concentració de massa crítica poblacional 
junt amb Xàbia (27.060) i Calp (20.804). Per 
tant, Dénia es configura com a municipi central 
o centre de polaritat principal, amb Xàbia i Calp 
com a centres funcionals de polaritat comple-
mentària, i Pego com a centre de polaritat co-
marcal. En els darrers anys han sigut munici-
pis de la franja intermèdia, com ara Orba, Xaló, 
Alcalalí, etc., els que han vist incrementats els 
contingents demogràfics en més quantitat. No 
obstant això, els municipis litorals, Dénia, els 
Poblets, Xàbia, el Poble Nou de Benitatxell, Teu-
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Actualment, el sector té un pes reduït a l’àrea, 
representen els treballadors de la indústria un 
6,2% del total d’afiliats a la Marina Alta, mentre 
que el percentatge és d’un 14% en el conjunt de 
la província. Els municipis que presenten més 
treballadors en indústria són Dénia (800), Xàbia 
(370), Pedreguer (332), Benissa (327), Teulada 
(299), Pego (283), Gata de Gorgos (241), Calp 
(203), el Verger (177) i Ondara (148).

Finalment, el cas més preocupant és el del sec-
tor primari. A pesar que l’àrea disposa d’una va-
rietat de productes agroalimentaris autòctons 
(raïm moscatell, cireres, arròs bomba) d’una 
qualitat enorme, l’activitat de l’agricultura a la 
Marina Alta ha anat disminuint progressiva-
ment fins a trobar-se en l’actualitat en un es-
tat deprimit en àrees de la comarca on tradi-
cionalment tenia molt de pes. Actualment, els 
treballadors del sector suposen l’1,9% del total 
de l’àrea. Una retirada progressiva de l’activitat 
que està íntimament lligada a factors com la 
poca innovació en els mètodes de treball, el mi-
nifundisme, la falta de rendibilitat dels cultius, 
l’individualisme rural i la falta de relleu gene-
racional derivat de la despoblació de l’interior 
de la comarca ja comentada. No obstant això, 
hi ha zones com ara la de Xaló o Llíber, on han 
sabut conservar i potenciar l’activitat agrícola 
(vinícola) i conjugar-la amb l’activitat turística, 
donant com a resultat una activitat econòmica 
diversificada i respectuosa amb el medi ambi-
ent. Els municipis que tenen més treballadors 
en agricultura són Pego (306), Xàbia (120), Dé-
nia (94) i Calp (88). 

L’evolució dels afiliats entre el 2014 i el segon 
semestre del 2018 mostra un increment del 
22% en el dit període. Cal destacar el gran incre-
ment experimentat en el sector de la construc-
ció, amb un augment del 44%. En el cas del sec-
tor serveis, l’augment registrat és d’un 21,3%. 
El sector industrial també mostra una evolució 
positiva, amb un augment de treballadors del 
12,5% en el període. Per contra, el sector de 
l’agricultura ha perdut pes en el mateix període; 
mostra una reducció d’afiliats del 18,9%.

2. COMPOSICIÓ I DINÀMICA RECENT DE LA 
INDÚSTRIA A L’ÀREA FUNCIONAL DE LA 
MARINA ALTA

L’àrea funcional de la Marina Alta té una 
superfície industrial de 2.690.227 m2,  la qual 
cosa representa el 0,35% respecte a la superfície 
de la província, 758.020.000 m2. En la taula 1 es 
mostren els polígons industrials que hi ha a la 
comarca, el municipi on són i la superfície que 
té. Hi destaca el polígon industrial del Verger 
i els dos de Dénia, que de manera conjunta 
suposen el 40% de la superfície industrial de la 
comarca. Benissa, Gata de Gorgos, Pedreguer, 
Pego i Xàbia també disposen de polígons 
industrials amb una superfície destacada.

L’evolució del nombre de treballadors afiliats en 
indústria a la Marina Alta mostra una tendència 
positiva a partir del 2013, amb un increment 
continuat, fins a arribar a registrar-se un total de 
3.503 afiliats en indústria en el segon trimestre 
del 2018. La indústria es concentra a la part 
intermèdia de l’àrea funcional, bàsicament al 
cinturó que uneix Pedreguer, Gata de Gorgos, 
Teulada i Benissa, i també Pego. Tot i que hi 
ha exemples d’empreses grans, la grandària 
empresarial que predomina (igual que en la 
resta de sectors) és la micropime i les empreses 
sense assalariats (autònoms).
En termes absoluts, Dénia és el municipi que 
concentra el percentatge d’afiliats en indústria 
més alt, amb un 22,8% del total de la Marina 
Alta. A continuació, hi ha Xàbia, amb un 10,6%. 
Pedreguer i Benissa tenen cada un una mica 
més del 9% del total d’afiliats en la indústria co-
marcal. A continuació, Pego i Teulada, una mica 
més del 8%. Darrere va Gata de Gorgos, amb un 
6,9%. Els set municipis concentren el 75% del 
total d’afiliats en indústria a l’àrea funcional.

A continuació, es fa una anàlisi dels treballa-
dors afiliats a la Seguretat Social als municipis 
de la Marina Alta a un nivell de dos dígits de 
la CNAE, la qual cosa permetrà conéixer amb 
més precisió les activitats industrials princi-
pals dels municipis. En primer lloc, es pot as-
senyalar com les activitats més rellevants a 

lada, Benissa i Calp, suposen el 74% del total 
de la població de l’àrea funcional. D’altra ban-
da, l’àrea presenta una incidència especial de 
la població estrangera, ja que suposa un terç 
del total; n’és una gran protagonista l’emigra-
ció residencial europea.

La Marina Alta té una orografia bastant comple-
xa, ja que, a la part interior, la travessen mol-
tes muntanyes i valls i, a la part litoral, té molts 
penya-segats, cales i caps. Una gran varietat 
paisatgística que atorga a l’àrea, d’una ban-
da, un gran valor i atractiu turístic, encara que 
també fa de barrera natural entre les poblaci-
ons costaneres i les interiors, fet que comporta 
un desenvolupament socioeconòmic desigual 
entre les dos zones del territori. Si tenim en 
compte la població de cada una de les zones, 
a la zona litoral es concentra el 63% dels resi-
dents, a la zona intermèdia, el 29% i a la zona 
interior, només el 8%. Entre l’any 2006 i el 2016 
la població de l’àrea funcional ha registrat una 
dinàmica poblacional negativa. Per zones, a la 
costa és on s’ha perdut un percentatge de po-
blació més alt, més de 9%, a la zona interior, un 
4,6%, i on més poca reducció de massa pobla-
cional hi ha hagut és a la zona intermèdia, amb 
un 1,4%. Junt amb la reducció de la població to-
tal en els darrers anys, s’observa com s’ha pro-
duït un envelliment en la població de la majoria 
dels municipis.

A escala geogràfica, el territori se troba a pràc-
ticament la mateixa distància de les ciutats de 
València i d’Alacant i és el punt peninsular més 
proper a les Illes Balears, la qual cosa fa que 
tinga una situació estratègica, tant des del punt 
de vista comercial com turístic.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA 
FUNCIONAL DE LA MARINA ALTA

L’àrea funcional de la Marina Alta es caracteritza 
per un sistema productiu molt focalitzat en 
l’activitat turística i el comerç, es focalitza a la 
franja litoral i prelitoral de l’àrea. Hi ha un total 
de 56.641 treballadors afiliats a la Seguretat 
Social (segon trimestre del 2018), dels quals el 

78,9% corresponen al sector serveis. Des dels 
anys seixanta hi ha anat creant una activitat 
econòmica relacionada amb el turisme que 
ha generat un sector turístic consolidat i 
experimentat, vinculat al segment de sol i platja. 
Com a punt fort destaca el fet que es tracta d’un 
model turístic consolidat i diferencial enfront 
d’altres destinacions properes competidores, en 
el qual el turista percep una qualitat excel·lent 
en els productes i serveis, així com, una oferta 
cultural, recreativa, gastronòmica, etc., àmplia 
orientada al visitant. El sector de l’hostaleria a la 
comarca està molt ben considerat pel caràcter 
innovador que té i l’oferiment continuat d’un 
producte de qualitat, i és reconeguda a escala 
internacional amb la presència de diverses 
estreles Michelin entre els molts restaurants 
que hi ha. En el 2015, es va proclamar Dénia, dins 
de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, 
com a ciutat creativa de la gastronomia; l’única 
de la Comunitat Valenciana.  Esdeveniments 
com la declaració de la UNESCO de Ciutat 
Gastronòmica o el Festival DNA posicionen 
la Marina Alta en el mapa internacional del 
sector. Els municipis amb més pes en el sector 
serveis són Dénia, amb un total de 13.658 
treballadors, Xàbia amb 6.769 i Calp amb 6.804. 
D’altra banda, l’augment de l’activitat turística 
va arribar acompanyada d’un boom immobiliari 
que donà lloc a una època de bonança en el 
sector de la construcció, època que va acabar 
bruscament amb l’última crisi econòmica que 
hem viscut. No obstant això, des de fa uns anys 
el sector mostra una tendència positiva, i hui 
en dia continua sent una activitat relativament 
important en determinats municipis de l’àrea. 
Els treballadors de la construcció suposen el 
13% del total de l’àrea funcional, mentre que 
el percentatge és del 7,3% a la província. Els 
municipis que tenen més treballadors en el 
sector de la construcció són Dénia (1.464) Xàbia 
(1.404), Calp (800), Teulada (735) i Benissa (585).

El sector industrial, encara que poderós en la 
mitat del segle xx, amb una indústria forta re-
lacionada amb el vimen i amb productes agroa-
limentaris, actualment ha reduït bastant el pes 
en el PIB de l’àrea en favor del sector terciari. 
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l’àrea funcional són la fabricació de productes 
metàl·lics, excepte maquinària i equip; la in-
dústria de l’alimentació; la indústria de la fusta 
i del suro, excepte mobles; cistelleria i espar-
teria. Els treballadors afiliats en la fabricació de 
productes metàl·lics representen el 16,8% del 
total d’afiliats en indústria a l’àrea. En el cas de 
la indústria de l’alimentació, els afiliats supo-
sen el 10,1% del total. La indústria de la fusta 
i del suro, excepte mobles; cistelleria i espar-
teria concentra el 7,9% dels afiliats en indús-
tria al territori estudiat. A més de les activitats 
assenyalades, també destacarien la reparació i 
instal·lació de maquinària i equip, la fabricació 
d’altres productes minerals no metàl·lics, l’ar-
replega, tractament i eliminació de residus, la 
fabricació de mobles i la fabricació de maqui-
nària i equip. Són activitats que es troben en un 
interval de 145 i 185 treballadors.

Tot seguit hi ha una anàlisi dels municipis que 
tenen un nombre més alt de treballadors afi-
liats a la Seguretat Social a l’àrea funcional. 
A Benissa l’activitat industrial amb més tre-
balladors afiliats a la Seguretat Social és l’ar-
replega, tractament i eliminació de residus; 
valorització que concentra el 30,2% del total 
d’afiliats. A continuació, es troben la fabricació 
de productes metàl·lics, excepte maquinària i 
equip, amb el 27,1% de treballadors de la in-
dústria, i fabricació d’altres productes mine-
rals no metàl·lics amb el 18,4% del total d’afi-
liats en el sector industrial.

L’activitat que té un pes més gros dins de la 
indústria a Dénia és la fabricació de produc-
tes metàl·lics, excepte maquinària i equip, que 
suposa el 16,2% dels treballadors afiliats en 
indústria al municipi. Altres activitats industri-
als amb un pes important quant a treballadors 
afiliats són reparació i instal·lació de maqui-
nària i equip (13,4%), fabricació de maquinària 
i equip (10,7%), fabricació de material i equip 
elèctric (9%) i indústria de l’alimentació (8,3%). 
Entre les empreses presents al municipi des-
taquen José Borrell SA, que té seixanta-dos 
treballadors i que centra l’activitat en el dis-
seny, la fabricació i el muntatge de màquines 

i instal·lacions completes per al processament 
de fruita seca. També s’hi pot destacar l’em-
presa Jose Llobell SL, amb vint-i-un treballa-
dors, dedicada a la indústria de l’alimentació, 
en concret, de peix. 

L’activitat industrial que predomina a Gata de 
Gorgos és la confecció de peces de vestir, que 
suposa el 21,8% del total de treballadors afili-
ats en indústria al municipi. També registren un 
percentatge de vora el 20% del total d’afiliats de 
la indústria les activitats de fabricació d’altres 
productes minerals no metàl·lics i altres indús-
tries manufactureres. Finalment, cal destacar 
la indústria de la cistelleria i l’esparteria que 
suposa un 15% del total d’afiliats en indústria al 
municipi. S’hi localitza l’empresa Casa Vigar SL, 
amb trenta-nou treballadors. L’empresa ha cre-
at una marca líder i referent en el disseny i cre-
ació d’utensilis i objectes d’ús diari domèstic, 
amb productes que destaquen per la qualitat, 
funcionalitat i innovació. També hi ha l’empresa 
Hersigrim SL, que naix en els anys setanta com 
una xicoteta empresa familiar dedicada a la fa-
bricació d’articles d’artesania de vimen i palma. 
Actualment té trenta-tres treballadors i comer-
cialitza els articles fora de l’Estat. És una de les 
majors empreses importadores del mercat; és 
un referent en el sector.

Les activitats industrials amb més pes a Xàbia 
quant a nombre d’afiliats en indústria són la in-
dústria química, amb un 22,2% del total d’afi-
liats; captació, depuració i distribució d’aigua, 
amb un 17,9%; fabricació de productes metàl-
lics, excepte maquinària i equip, amb un 12,5%; 
indústria de la fusta; cistelleria i esparteria, amb 
un 8,8%, i reparació i instal·lació de maquinària 
i equip, amb un 8%. Entre les empreses que hi 
ha al municipi amb més treballadors destaca 
Pons Químicas SL, amb quaranta-un treballa-
dors, especialitzada en la fabricació de produc-
tes de neteja per a casa i insecticides. També hi 
té rellevància quant a nombre de treballadors, 
Aguas Municipales de Jávea Sociedad Anóni-
ma (AMJASA), que es va constituir en 1977 i té 
actualment quaranta-cinc treballadors; s’en-
carrega de la gestió del clavegueram, la planta 

Taula 1. Polígons industrials a la comarca de la Marina Alta en el 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme 

i Ocupació. SEPIVA.

Municipis Nre. de polígons 
industrials

Superfície 
total (m2)

% de la superfície 
industrial

Alcalalí 1 6.630 0,25

Atzúbia, l’ 0 0 0,00

Beniarbeig 1 48.374 1,80

Benidoleig 0 0 0,00

Benigembla 0 0 0,00

Benimeli 0 0 0,00

Benissa 1 252.696 9,39

Calp 1 66.693 2,48

Castell de Castells 0 0 0,00

Dénia 2 487.415 18,12

Gata de Gorgos 1 255.625 9,50

Llíber 0 0 0,00

Murla 0 0 0,00

Ondara 1 113.894 4,23

Orba 0 0 0,00

Parcent 0 0 0,00

Pedreguer 1 277.205 10,30

Pego 1 266.698 9,91

Poble Nou de Benitatxell, el 0 0 0,00

Poblets, els 0 0 0,00

Ràfol d’Almúnia, el 0 0 0,00

Sagra 0 0 0,00

Sanet i els Negrals 0 0 0,00

Senija 1 89.288 3,32

Teulada 1 41.241 1,53

Tormos 0 0 0,00

Vall d’Alcalà, la 0 0 0,00

Vall de Gallinera, la 1 7.101 0,26

Vall de Laguar, la 0 0 0,00

Vall d’Ebo, la 0 0 0,00

Verger, el 1 586.865 21,81

Xàbia 2 190.502 7,08

Xaló 0 0 0,00

TOTAL 16 2.690.227
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depuradora i impulsa la reutilització de l’aigua 
per a poder utilitzar el recurs per a reg.

A Pedreguer destaca com a activitat industri-
al principal la fabricació de productes metàl-
lics, excepte maquinària i equip, que concen-
tra quant a nombre de treballadors el 35% del 
total d’afiliats en la indústria del municipi. Hi 
destaca la presència de l’empresa World Bags 
SA, que posà en marxa Francisco Martínez en 
1958. L’empresa, que té 385 treballadors, està 
centrada a fer bosses, maletes i articles de 
marroquineria que comercialitza amb la mar-
ca pròpia PACOMARTINEZ.

L’activitat industrial que té un pes més gros a 
Pego quant a treballadors afiliats és la indús-
tria tèxtil, amb un 31,6% del total d’afiliats en 
indústria. En segon lloc, hi ha la indústria de 
la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i 
esparteria, amb un 29,9% del total, seguida de 
la indústria química, amb el 10,7%. Hi destaca 

la presència de l’empresa Textil Villa de Pego 
Sociedad Limitada, fundada en 1949, i que té 
seixanta-un treballadors. Està especialitzada 
en la fabricació de sacs teixits, en ràfia/monofi-
lament i ràfia/ràfia, principalment per a fruita i 
vegetals i la major part amb banda de paper im-
presa (llisa o metal·litzada). També hi ha l’em-
presa Fábrica de Embalajes y Palets, SL, amb 
trenta-sis treballadors i dedicada a fer i reciclar 
palets. Una altra empresa que té un nombre 
significatiu de treballadors (trenta-quatre) és 
Arenas Forna SL, que es va fundar en 1974, de-
dicada a l’extracció, explotació i venda d’arena i 
grava. A Teulada, quant a treballadors afiliats a 
la Seguretat Social, destaquen les activitats de 
fabricació de productes metàl·lics, excepte ma-
quinària i equip (21,8%); arreplega, tractament 
i eliminació de residus; valorització (20,6%) i al-
tres indústries extractives (15,5%). Finalment, 
l’activitat industrial al Verger es concentra en 
la indústria de l’alimentació, que suposa el 80% 
del total d’afiliats en indústria al municipi.

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament als 

municipis del àrea funcional de la Marina Alta, 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Indústria 
extractiva

Indústria 
manufacturera

Energia Subministrament

Atzúbia, l’ 19 0 0 0

Alcalalí 0 5 0 0

Beniarbeig 0 25 0 0

Benigembla 0 0 0 0

Benidoleig 0 10 0 5

Benimeli 0 0 0 0

Benissa 0 226 0 80

Calp 0 158 0 37

Castell de Castells 0 8 0 0

Dénia 0 712 0 40

Gata de Gorgos 0 223 0 12

Xaló 0 76 0 0

Xàbia 0 259 0 85

Llíber 0 0 0 0

Murla 0 0 0 0

Ondara 0 138 0 0

Orba 0 22 0 0

Parcent 0 10 0 0

Pedreguer 0 326 0 21

Pego 10 243 0 9

Poble Nou de Benitatxell, el 0 16 0 11

Ràfol d’Almúnia, el 0 0 0 0

Sagra 0 0 0 0

Sanet i els Negrals 0 0 0 0

Senija 0 19 0 0

Teulada 41 179 0 57

Tormos 0 0 0 0

Vall d’Alcalà, la 0 0 0 0

Vall d’Ebo, la 0 0 0 0

Vall de Gallinera, la 0 0 0 0

Vall de Laguar, la 0 6 0 0

Verger, el 0 168 0 0

Poblets, els 0 14 0 9

Total àrea funcional 70 2.843 0 366
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L’àrea funcional de la Marina Baixa abasta 
díhuit municipis, amb una població total de 
182.196 habitants en el 2017 (el 3,4% valencià) 
i una superfície de 578,7 km2 (2,5% del territo-
ri valencià), la qual cosa suposa una densitat 
de 292,6 h/km2, molt per damunt de la mitja-
na valenciana (212,50 h/km2). L’àrea funcional 
coincideix amb la comarca administrativa de la 
Marina Baixa i limita amb les àrees funcionals 
de la Marina Alta, l’Alcoià i Alacant-Elx. La Ma-
rina Baixa és una de les zones turístiques més 
importants de la costa mediterrània espanyola. 
Benidorm per la grandària funcional i poblaci-
onal es configura com a municipi central, amb 
la Vila Joiosa com a centre funcional comple-
mentari. Callosa d’en Sarrià pot actuar com a 
centre intracomarcal a l’entorn dels municipis 
rurals. L’entorn físic de la Marina Baixa ofereix 
un contrast ben clar entre la zona muntanyen-
ca de l’interior i la línia costanera. Pel que fa 
a l’entorn físic, hi destaquen les serres d’Aita-
na, la Serrella i el Puigcampana i les serres de 
Bèrnia i el Ferrer o el parc natural de la Serra 
Gelada. A l’àrea marina protegida podem trobar 
algunes de les zones submarines més interes-

sants de tot el Mediterrani peninsular. A la línia 
litoral s’observa un contrast accentuat entre les 
platges àmplies i les zones de penya-segats i 
caletes. Els municipis costaners són l’Alfàs del 
Pi, Altea, Benidorm, Finestrat i la Vila Joiosa. 
Partint de la Vila Joiosa anant cap a l’interior 
trobem els municipis, de més poca grandària, 
següents: Orxeta, Relleu i Sella. Des de Beni-
dorm connectem amb la Nucia, Polop i Callosa 
d’en Sarrià, des del qual s’accedeix a un altre 
conjunt de municipis rurals xicotets (Beniardà, 
Benifato, Benimantell, Bolulla, Confrides, Castell 
de Guadalest i Tàrbena). La dinàmica de pobla-
ment i de desenvolupament econòmic de l’àrea 
funcional s’ha ajustat a la dualitat territorial 
que hi ha. Els municipis amb més habitants són 
Benidorm (66.831), la Vila Joiosa (33.607), Altea 
(21.813), la Nucia (18.548), l’Alfàs del Pi (18.394) 
i Callosa d’en Sarrià (7.233). Els sis municipis 
concentren més del 90% de la població total de 
l’àrea funcional. 

Entre l’any 2006 i el 2016 la població de l’àrea 
ha incrementat en un 8,3% (increment superior 
a l’experimentat a escala autonòmica, 3,2%) a 
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dorm (310), Altea (243), la Nucia (217) i Fines-
trat, i l’Alfàs i Callosa una mica més de cent 
cinquanta cada un.

Per tant, la comarca té una especialització terci-
ària forta, amb un sector de la construcció tam-
bé considerable i amb una activitat industrial 
molt reduïda. Molts dels municipis de la zona 
litoral que vivien de la pesca i l’agricultura s’han 
transformat en localitats dedicades al turisme i 
els serveis. L’evolució dels afiliats entre el 2014 
i el segon semestre del 2018 mostra un incre-
ment del 18,9% en el dit període. S’ha de desta-
car el gran increment experimentat en el sector 
de la construcció, amb un augment del 44%. En 
el cas del sector serveis, l’augment registrat 
és d’un 18%. El sector industrial també mostra 
una evolució positiva, amb un augment de tre-
balladors del 15,2% en el període. Per contra, 
el sector de l’agricultura hi ha perdut pes i per 
tant mostra una reducció d’afiliats del 8,8%.

2. COMPOSICIÓ I DINÀMICA RECENT DE LA 
INDÚSTRIA A L’ÀREA FUNCIONAL DE LA 
MARINA BAIXA

A la comarca de la Marina Baixa hi ha un to-
tal d’onze polígons industrials. En la taula 1 
es mostren els polígons, el municipi on són i 
la superfície que tenen. Es pot observar com a 
Finestrat n’hi ha quatre, que concentren més de 
la mitat de tota la superfície industrial de l’àrea 
funcional. D’altra banda, en la taula 5 es pre-
senten els polígons dels municipis de Finestrat, 

Benidorm i la Vila Joiosa, en ser els que tenen 
més superfície. Com s’ha assenyalat, a Fines-
trat hi ha quatre polígons industrials, que tenen 
una superfície total de 964.341 m2. Benidorm i 
la Vila Joiosa tenen un polígon amb aproxima-
dament una superfície de 240.000 m2 cada un.

Tot seguit hi ha una anàlisi dels treballadors afi-
liats a la Seguretat Social a la Marina Baixa se-
gons sector econòmic. Els treballadors afiliats 
a la Seguretat Social en indústria a la comarca 
suposen només el 3,1% del total. Els afiliats a la 
indústria tenen un pes superior a la mitjana de 
la comarca en alguns municipis com Castell de 
Guadalest, Orxeta o Tàrbena, però amb un pes 
mínim en termes absoluts. Cal destacar els mu-
nicipis de la Vila Joiosa i Callosa d’en Sarrià, els 
afiliats a la indústria dels quals suposen el 9,4% 
i el 8,6%, respectivament, del total dels munici-
pis, i la xifra d’afiliats en indústria dels quals, 
en termes absoluts, és més elevada (682 i 178, 
respectivament).

L’evolució del nombre de treballadors afiliats 
en indústria a la comarca de la Marina Baixa 
mostra com els afiliats disminueixen de mane-
ra important l’any 2012 i el 2013, però a partir 
del 2014 s’observa un increment continuat, fins 
a arribar a registrar-se un total de 2.042 afiliats 
en indústria en el segon trimestre del 2018.

S’ha d’assenyalar que la Marina Baixa registra 
tan sols el 2,2% del total d’afiliats en indústria 
de la província i el 0,7% del total de la Comuni-

Taula 1. Polígons industrials a la comarca de la Marina Baixa, en el 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, 

Turisme i Ocupació. SEPIVA.

Municipis Nre. de polígons 
industrials

Superfície 
total (m2)

% de la superfície 
industrial

Alfàs del Pi, l’ 1 40.935 2,28

Altea 1 156.528 8,73

Benidorm 1 242.197 13,51

Callosa d’en Sarrià 1 31.594 1,76

Finestrat 4 964.341 53,81

Polop 1 115.286 6,43

Relleu 1 3.838 0,21

Vila Joiosa, la 1 237.382 13,25

TOTAL 11 1.792.101

causa dels saldos migratoris. No obstant això, 
entre el 2013 i el 2016 la població s’ha reduït 
(caiguda del 6%). S’observa com en els darrers 
anys s’ha produït un envelliment en la població 
de la majoria dels municipis. D’altra banda, el 
percentatge d’estrangers a l’àrea (31%) és molt 
superior a l’autonòmic (13,6%). Els fluxos de po-
blació estrangera han arribat en moltes ocasi-
ons per motiu residencial, la qual cosa justifica 
que en la majoria dels municipis hi haja un pre-
domini d’europeus jubilats majors de seixan-
ta-cinc anys.

La connectivitat de l’àrea funcional queda limi-
tada per deficiències en la xarxa d’infraestruc-
tures. Al litoral, trobem una autopista de peatge i 
una carretera nacional que travessa uns quants 
municipis, i els ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana, que han anat evolucionat cap a un mo-
del més modern, però encara no competitiu en 
temps i freqüència. Cap a l’interior hi ha un con-
junt de carreteres que s’han anat millorant en 
un context de vies paisatgístiques-ambientals.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA 
FUNCIONAL DE LA MARINA BAIXA

Els treballadors afiliats a la Seguretat Social a 
l’àrea funcional en el segon trimestre del 2018 
són 65.286, la qual cosa suposa el 3,5% del total 
de la Comunitat Valenciana i el 10% de la pro-
víncia d’Alacant. La Marina Baixa és una àrea 
amb una forta especialització terciària, en la 
qual els afiliats a la Seguretat Social en el sec-
tor suposen el 88% del total d’afiliats de l’àrea. 
El pes del sector és molt superior al del conjunt 
de la Comunitat Valenciana (74,8%). El munici-
pi de Benidorm registra un total de 30.233 tre-
balladors en el sector, la qual cosa suposa el 
52,7% del total d’afiliats en serveis a l’àrea fun-
cional. Altres municipis que tenen un nombre 
elevat de treballadors del sector serveis són 
Altea (6.123), la Vila Joiosa (5.562), l’Alfàs del Pi 
(5.425), la Nucia (3.710) i Finestrat (3.647).

El sector de la construcció concentra un 7,2% 
del total d’afiliats del territori, la qual cosa su-
posa un pes similar al que es registra en el con-

junt de la província. Els municipis que registren 
un nombre més alt de treballadors en el sec-
tor són Benidorm (1.164), la Vila Joiosa (804), 
Altea (944), l’Alfàs del Pi (559) i la Nucia (537). 
El sector industrial i l’agricultura tenen una re-
presentació molt baixa en l’economia de l’àrea 
funcional. L’activitat industrial és pràcticament 
residual i l’agricultura manté un pes reduït, en-
cara que de gran importància per a l’aprofita-
ment de les condicions climàtiques excel·lents 
del territori i per a no augmentar el gran dese-
quilibri poblacional que hi ha entre el litoral i 
l’interior. L’agricultura es concentra a l’interior, i 
hui és en la major part dels casos de subsistèn-
cia, excepte el cultiu del nispro. Els treballadors 
del sector tan sols representen l’1,7% del total 
de l’àrea, molt per davall del pes que tenen en 
el conjunt provincial (3,1%). Els municipis que 
tenen un nombre més alt de treballadors del 
sector són Callosa d’en Sarrià (398), la Vila Joi-
osa (242) i Altea (182). En l’actualitat mantenen 
l’activitat agrícola de subsistència de manera 
paral·lela amb altres activitats comercials o de 
serveis que atén les necessitats del turisme. 
Són explotacions de xicoteta i mitjana grandà-
ria, amb personalitat jurídica la persona física i 
de mà d’obra familiar. La gastronomia de l’àrea 
funcional té una gran varietat de plats i suposa 
un gran atractiu territorial sense oblidar l’ex-
tensa tradició xocolatera de la Vila Joiosa. Els 
recursos pesquers que de manera tradicional 
s’han estés en la major part dels municipis 
costaners i que en l’actualitat es reprodueixen 
bàsicament a la Vila Joiosa, ha definit un espai 
cultural de reproducció altament diferenciat, 
que subsisteix gràcies a la demanda consolida-
da dels productes de la mar que es projecten 
fortament en la cultura gastronòmica. Igual que 
ocorre amb la zona de l’interior, a la costa vilera 
es consolida un binomi funcional entre una acti-
vitat turística incipient que serveix de projecció 
a l’activitat pesquera tradicional.

En el cas de la indústria, el percentatge d’afili-
ats al sector suposa el 3,1% del total de l’àrea, 
mentre que el percentatge arriba al 14% a la 
província. Els municipis que registren més afi-
liats en indústria són la Vila Joiosa (682), Beni-
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industrials. Cal destacar-hi la presència d’una 
empresa d’alimentació important, especialitza-
da en fabricació de xocolate, Chocolates Valor, 
que té 237 treballadors. Els inicis de l’empresa 
es remunten a l’any 1881, amb Valeriano López 
Lloret com a fundador; en 1973 es transformà 
en societat anònima. L’activitat principal és la fa-
bricació i venda de xocolate, bombons i derivats 
del cacau en el mercat nacional i internacional 
mitjançant distribuïdors, xarxa de cafeteries i 
franquícies. Té una gamma de productes exten-
sa des de les pastilles més tradicionals fins a la 
incorporació de sabors més innovadors. També 
pertanyents a la indústria de l’alimentació hi 
ha a la Vila Joiosa les empreses Europ food SA, 
que té cinquanta-quatre treballadors, i Eco-lle-
vant SL, que en té cinquanta.

L’activitat industrial amb més rellevància quant 
a nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 
Social a Benidorm és l’arreplega, tractament 
i eliminació de residus; valorització, amb un 
18,4% del total d’afiliats en indústria al munici-
pi. A la Nucia, les activitats industrials amb més 
afiliats són la indústria de l’alimentació, amb un 

40% del total d’afiliats en indústria al municipi 
i la fabricació de productes metàl·lics, excepte 
maquinària i equip, que concentra el 17,2% dels 
afiliats en indústria.

Finalment, a Callosa d’en Sarrià, l’activitat in-
dustrial amb més pes quant a treballadors afili-
ats a la Seguretat Social és la fabricació d’altres 
productes minerals no metàl·lics, amb un 54% 
del total d’afiliats en indústria al municipi. En 
segon lloc, se situa la indústria de l’alimentació, 
fonamentalment vinculada al nispro, que con-
centra el 18,2% dels treballadors afiliats en in-
dústria. És rellevant la Cooperativa Agrícola de 
segon grau de Callosa d’en Sarrià, que té més 
d’un centenar de treballadors, i que comercia-
litza productes Ruchey, i que és un exemple de 
diversificació i optimització d’un recurs com el 
nispro. Hi destaca la presència de l’empresa 
Cerámica Mayor SA, que té 75 treballadors i 
està especialitzada en la fabricació de material 
extrudit i amb una llarga tradició en la produc-
ció de paviments i peces especials tant naturals 
com esmaltades.

tat Valenciana. A la Vila Joiosa es concentra el 
percentatge més alt d’afiliats en indústria, amb 
un 33,4% del total comarcal. En segon lloc, hi 
ha Benidorm, amb un 15,2% i, a continuació, se 
situen Altea (11,9%), la Nucia (10,6%), Callosa 
d’en Sarrià (8,7%) i Finestrat (8,1%).

Tot seguit hi ha una anàlisi dels treballadors 
afiliats a la Seguretat Social als municipis de 
la Marina Baixa a un nivell de dos dígits de la 
CNAE, la qual cosa permetrà conéixer amb més 
precisió les principals activitats industrials pre-
sents a l’àrea funcional. A la Marina Baixa, des-
taca de manera clara com a la principal activitat 
industrial, quant a nombre d’afiliats, la indústria 
de l’alimentació, que concentra el 34,4% del to-
tal d’afiliats en indústria al territori. En segon 
lloc, se situa la fabricació de productes metàl-
lics, excepte maquinària i equip, que registra 
el 13,5% de treballadors. La fabricació d’altres 
productes minerals no metàl·lics suposa el 
9,4% d’afiliats, mentre que la reparació i instal-
lació de maquinària i equip, concentra un 8,4%. 

En qualsevol cas, les dades d’afiliats mostren 
com només superen els dos-cents treballadors 
les dos primeres activitats assenyalades, la 
indústria de l’alimentació, que té 637 treballa-
dors, i la fabricació de productes metàl·lics, que 
en té 251.

Després d’assenyalar les activitats industrials 
principals de l’àrea, a continuació, s’analitzen 
les activitats industrials més rellevants als mu-
nicipis que tenen un pes en indústria més im-
portant a l’àrea funcional.

Com ja s’ha assenyalat, la Vila Joiosa és el mu-
nicipi que té més treballadors afiliats en indús-
tria en el conjunt de la Marina Baixa. Al munici-
pi viler, si s’analitza el nombre de treballadors 
afiliats en indústria per sectors, s’observa com 
és la indústria de l’alimentació la que té més 
rellevància, amb un 57% del total d’afiliats en 
indústria. En segon lloc, se situa la fabricació 
de productes metàl·lics, excepte maquinària i 
equip, amb un 13,4% del total de treballadors 

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, manufacturera i en l’energia i el subministrament als 

municipis de l’àrea funcional de la Marina Baixa, 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Indústria
extractiva

Indústria 
manufacturera

Energia Subministrament

Alfàs del Pi, l’ 0 161 0 0

Altea 0 235 5 18

Beniardà 0 0 0 0

Benidorm 0 223 7 75

Benifato 0 0 0 0

Benimantell 0 0 0 0

Bolulla 0 0 0 0

Callosa d’en Sarrià 0 142 0 12

Confrides 0 5 0 0

Finestrat 0 107 0 17

Castell de Guadalest, el 0 0 0 0

Nucia, la 8 155 0 0

Orxeta 0 13 0 0

Polop 0 53 0 0

Relleu 0 0 0 0

Sella 0 0 0 0

Tàrbena 0 11 0 0

Vila Joiosa, la 0 598 0 50

Total àrea funcional 8 1.703 12 172
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LA INDÚSTRIA 

A LA SUBÀREA FUNCIONAL 

DE L’ALACANTÍ
María Jesús Santa María Beneyto, 
José Miguel Giner Pérez i Antonio Martínez Puche  
Universitat d’Alacant

L’àrea funcional Alacant-Elx està formada per 
catorze municipis i representa el 5,3% de la su-
perfície total de la Comunitat Valenciana, és la 
segona àrea funcional valenciana en dimensió 
econòmica i poblacional i la novena àrea metro-
politana d’Espanya. L’àrea funcional Alacant-Elx 
es troba localitzada al centre de la província 
d’Alacant, i es pot considerar una àrea funcional 
policèntrica, amb dos centres rellevants (Alacant 
i Elx). Integra les comarques de l’Alacantí (deu 
municipis), el Baix Vinalopó (tres municipis) i el 
municipi de Tibi (que forma part de la comarca 
de l’Alcoià). Per tant, es configura en dos subà-
rees funcionals associades a les comarques que 
integra: l’Alacantí i el Baix Vinalopó.

La comarca de l’Alacantí es troba al centre de 
la província, és la més poblada i la que té més 
densitat. La formen deu municipis, que es distri-
bueixen en quatre àmbits espacials: Alacant, que 
fa de capital de la província, un conjunt de quatre 
municipis confrontants amb Alacant (Sant Vicent 
del Raspeig, Sant Joan, Mutxamel i el Campello), 
Agost i Xixona amb un perfil específic, i un con-
junt de municipis xicotets i d’interior (Aigües, Bu-

sot i la Torre de les Maçanes). La comarca és una 
de les zones turístiques més importants de la 
costa mediterrània espanyola, hi destaca Alacant 
com a centre econòmic principal. La comarca de 
l’Alacantí és una de les comarques valencianes 
que es troba en el quintil més alt en renda fami-
liar disponible per càpita, en bona mesura per la 
contribució del dinamisme econòmic d’Alacant.

L’entorn físic de l’Alacantí ofereix contrast entre 
la zona nord de l’interior, molt muntanyenca, on 
destaquen sistemes muntanyencs com el Ca-
beçó d’Or, i la resta de la comarca amb zones 
planes. La presència de superfície forestal a 
l’Alacantí no és elevada. No obstant això, el ter-
ritori comarcal està integrat per diferents pai-
satges d’alt valor paisatgístic, sobretot a l’inte-
rior. D’altra banda, la comarca té zones de bany 
marítimes, amb una qualitat òptima i moltes 
banderes blaves. Totes es concentren als dos 
únics municipis costaners, Alacant i el Campe-
llo. També hi ha la reserva marina de l’Illa Pla-
na, o Tabarca, declarada com a tal l’any 1995. La 
presència de superfície forestal d’Alacant no és 
elevada (un 35%). 
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la salut, aprofitant la presència d’agents relle-
vants (campus universitari de la Salut, centres 
d’investigació i empreses del sector) situats en 
eixe eix territorial. 

El sector de la construcció té un pes reduït a 
la comarca. Els treballadors afiliats al sector 
suposen el 4,9% del total d’afiliats de l’Alacan-
tí, percentatge inferior al que té a la província 
(7,3%). Hi destaquen uns quants municipis en 
els quals el pes dels treballadors de la cons-
trucció és més alt com és el cas de Mutxamel 
o Busot, encara que els que tenen més treba-
lladors en el sector són Alacant (7.205) i Sant 
Vicent del Raspeig (1.484). L’agricultura tampoc 
té un pes significatiu a la comarca, representen 
els afiliats del sector l’1% del total de l’àrea, xi-
fra inferior al pes que té l’agricultura a la pro-
víncia o a escala valenciana (3%). Hi ha diversos 
municipis en els quals el pes dels treballadors 
de l’agricultura respecte al total de treballadors 
és més gran, com són els casos d’Agost (15,1%), 
Busot (12,7%) o la Torre de les Maçanes (16,8%). 
No obstant això, els municipis que tenen més 
treballadors en agricultura són Alacant (1.309), 
Agost (240), Mutxamel (211) i Sant Vicent del 
Raspeig (202).

Pel que fa a la indústria, els treballadors del 
sector suposen el 6,2% dels afiliats a la Segure-
tat Social a l’Alacantí, amb un pes molt inferior 
al que es registra a la província (14,1%). No obs-
tant això, hi destaquen municipis com ara Xi-
xona i Agost, amb una major especialització en 
indústria. En concret, a Xixona el 60,5% dels tre-
balladors afiliats pertanyen al sector industrial. 
El percentatge és del 29% en el cas d’Agost. A 
Sant Vicent del Raspeig també el sector indus-
trial té un pes més gros que en el conjunt co-
marcal: els afiliats a la indústria són el 12% del 
total. Alacant és el municipi que té més treba-
lladors en indústria de tota la comarca, 8.662, la 
qual cosa suposa el 64,2% del total. A continu-
ació, hi ha Sant Vicent del Raspeig, amb 1.982, 
i Xixona, amb 1.544. En acabant hi ha Agost, 
amb 458, i Mutxamel, amb 416. A pesar que la 
indústria continua desenvolupant-se en deter-
minades zones, l’activitat ha anat decreixent 

exponencialment en el conjunt del territori de-
gut, fonamentalment, a l’impacte de la crisi en 
el sector de la construcció i les indústries auxi-
liars. Per tant, les activitats que s’han consoli-
dat com a generadores d’ocupació serien, ma-
joritàriament, les relacionades amb el comerç, 
l’hostaleria i el turisme. Actualment, també hi 
sorgeixen activitats relacionades amb el sector 
digital, comencen a aparéixer agents dinàmics 
al territori com el Hacker Club i AlicanTEC.

2. COMPOSICIÓ I DINÀMICA RECENT DE LA 
INDÚSTRIA A LA SUBÀREA FUNCIONAL DE 
L’ALACANTÍ

La superfície industrial de la comarca és de 
19.124.092 m2, la qual cosa suposa un 2,84% 
respecte a la superfície de la comarca. En la 
taula 1 es mostren els polígons industrials que 
hi ha, el municipi on es troben i la superfície que 
tenen. En total, hi ha vint-i-tres polígons indus-
trials, localitzats a Alacant, Xixona, Mutxamel, 
Sant Vicent del Raspeig, Agost i el Campello.

L’evolució del nombre de treballadors afiliats en 
indústria a la comarca mostra com els afiliats 
disminueixen durant el 2012 i el 2013, però a 
partir del 2014 s’observa un increment conti-
nuat, fins a arribar a haver-hi un total de 13.492 
afiliats en indústria en el segon trimestre del 
2018. A pesar del pes reduït que té el sector in-
dustrial a la comarca, a l’àrea hi ha el 14,6% del 
total d’afiliats en indústria de la província i el 
4,7% del total valencià. A Alacant es concentra 
el percentatge més alt d’afiliats en indústria, 
amb un 64,2% del total comarcal. A continuació, 
hi ha Sant Vicent del Raspeig, amb un 14,7%. En 
tercer lloc, destaca Xixona, municipi que regis-
tra l’11,4% d’afiliats en indústria a la comarca.

Tot seguit hi ha una anàlisi dels treballadors afi-
liats a la Seguretat Social en els municipis de 
l’Alacantí a un nivell de dos dígits de la CNAE, 
la qual cosa permetrà conéixer amb més preci-
sió les principals activitats industrials presents 
a l’àrea. L’activitat industrial principal quant a 
nombre de treballadors afiliats a l’Alacantí és 
la indústria de l’alimentació, que concentra un 

La comarca de l’Alacantí és la més poblada de 
la província i la segona a escala valenciana; 
mostra un nivell alt de densitat poblacional. Re-
gistra una població total en el 2017 de 478.791 
persones, la qual cosa suposa el 26,2% del total 
de la província i el 9,7% de la població valenci-
ana. La superfície de la comarca és de 673,57 
km2, la qual cosa dona lloc a una densitat de 
població del 710,83 h/km2, molt per damunt de 
la mitjana valenciana (212,50 h/km2). Alacant té 
una població de 329.988 persones, la qual cosa 
suposa pràcticament el 70% de la població total 
de la comarca. Els municipis següents amb més 
població són Sant Vicent del Raspeig (57.175), 
el Campello (27.604), Mutxamel (24.778) i Sant 
Joan d’Alacant (23.149). Els municipis de l’en-
torn pròxim a Alacant són els que mostren un 
dinamisme poblacional més gran, la qual cosa 
es tradueix en augments més grossos en la 
densitat de població. 

La dinàmica poblacional és coincident amb la 
que hi ha a escala autonòmica des de 1998 fins 
al 2016 i s’observa una dinàmica més favora-
ble des de l’any 2013 respecte de la dinàmica 
valenciana global. No obstant això, s’hi observa 
un descens en la natalitat, un creixement de-
mogràfic més baix i un procés d’envelliment, 
amb una tendència a empitjorar des del 2010. 
S’observa com en certs municipis hi ha una 
presència destacada de residents estrangers 
europeus. En el 2016 hi havia registrats a l’Ala-
cantí un total de 54.529 estrangers; s’hi ha pro-
duït una reducció respecte a l’any 2010. 

La centralitat de la comarca es veu reforça-
da per una millora de les infraestructures de 
transport (carreteres, ferroviàries, aeroport). 
Entre les quals, és important destacar l’aero-
port d’Alacant-Elx, situat a nou quilòmetres al 
sud-oest de la capital (a quinze minuts des del 
centre d’Alacant), amb més de cent vint destina-
cions (el 80% internacionals) i que en el 2016 va 
registrar un trànsit de 12.344.945 passatgers. 
Per un altra part, el desenvolupament del tren 
d’alta velocitat permet la comunicació amb Ma-
drid en una mica més de dos hores (amb con-
nexions ràpides a les ciutats principals d’Espa-

nya). A més, a la comarca s’ha conformat una 
xarxa de transport metropolità TAM (autobús i 
tramvia) que arriba als municipis principals de 
la comarca.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A LA SUBÀREA 
FUNCIONAL DE L’ALACANTÍ

La comarca té en el segon trimestre del 2018 
un total de 218.712 treballadors afiliats a la 
Seguretat Social, la qual cosa suposa el 33,5% 
del total provincial, i l’11,9% del total valencià. 
S’hi observa una evolució positiva en el mer-
cat de treball des de l’any 2014. A continuació, 
hi ha una anàlisi dels treballadors afiliats a la 
Seguretat Social a l’Alacantí segons sector eco-
nòmic. Hi ha un predomini del sector serveis, 
pertany al sector el 87,9% del total d’afiliats de 
la comarca. Pes del sector serveis que és molt 
superior al que hi ha a la província o a escala 
valenciana (75%). Es tracta d’una comarca amb 
una forta especialització terciària, que té una 
oferta comercial important i variada. A Alacant 
el pes és fins i tot més gran, ja que el 90% dels 
treballadors afiliats pertanyen al sector serveis. 
Municipis com Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent 
del Raspeig han aconseguit consolidar un dina-
misme comercial d’una gran magnitud, i són els 
processos d’innovació i el comerç de proximitat 
els trets que els doten d’un valor afegit; no obs-
tant això, el que preval en molts casos entre el 
conjunt de localitats de la comarca és l’amena-
ça del declivi de l’activitat comercial.

En relació amb el turisme, destaca la bona ac-
ceptació i valoració que té el turisme com a 
motor de desenvolupament socioeconòmic. 
La activitat turística de la zona de l’Alacantí es 
concentra principalment a Alacant. A fi de di-
versificar i ampliar l’oferta turística del territori, 
emergeixen iniciatives en la línia del turisme 
rural i turisme especialitzat (de la salut, espor-
tiu, nàutic, congressos, cultural local). Las ma-
teixes dinàmiques de desenvolupament territo-
rial de la comarca generen un tipus de turisme 
que amplia l’oferta de «sol i platja». A més, en 
el marc territorial d’Alacant, Sant Joan i el Cam-
pello es treballa en la formació d’un clúster de 
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l’empresa líder en els torrons amb denomina-
ció d’origen Xixona i Alacant. L’origen de l’em-
presa es remunta a la fundació de l’empresa 
Antiu Xixona per part de Vicente Sanchis i María 
Teresa Mira, en 1863. En 1966 la fusió de quatre 
fàbriques xixonenques que produïen torró dona 
lloc a la creació del grup Sanchis Mira. L’ori-
gen de l’empresa va ser eminentment artesà, 
però des del mateix fundador fins a l’actualitat, 
l’esperit ha sigut d’evolució constant invertint 
en mètodes d’elaboració i sistemes de control. 
L’empresa és proveïdora de Mercadona i pro-
dueix bona part de les línies de xocolate de la 
cadena. Després de més de cent anys, té quatre 
plantes de producció a Xixona i tres centres lo-
gístics, a Madrid, Barcelona i Santander. Basa 
el negoci en la fabricació i comercialització de 
dolç fonamentalment torró, xocolate, massapà 
i neula. Sanchis Mira SA maneja les marques 
Antiu Xixona i La Fama principalment. Una altra 
empresa localitzada a Xixona és Helberica SA, 
que té cent treballadors i està especialitzada en 
l’elaboració i venda de tota classe de xocolate i 
derivats, així com productes alimentaris elabo-
rats amb xocolate. L’empresa pertany al grup 
Sanchis Mira. També hi ha l’empresa Colefruse 
Internacional SA, que té huitanta treballadors, 

i està especialitzada a desclafollar i industria-
litzar l’ametla, que distribueix a empreses de 
rebosteria, gelats, torró i supermercats.

Dos empreses més que hi ha al municipi, que 
pertanyen al grup Confectionary Holding, són 
Almendra y Miel SA y Chocolate & Trufa. La pri-
mera té seixanta-cinc treballadors, i és propi-
etària de les marques de torró 1880 i El Lobo. 
La història de l’empresa es remunta a 1725, de 
llavors ençà i ininterrompudament la tradició 
ha passat de pares a fills fins a l’actualitat, des-
prés de deu generacions. La firma ha anat crei-
xent fins a convertir-se hui en dia en una de les 
empreses capdavanteres del sector. Gran part 
del mèrit es deu a la figura de Juan Sirvent Car-
bonell, que actualment és considerat com un 
dels inventors del torró de Xixona. Actualment 
l’empresa està situada en unes instal·lacions 
de vint mil metres quadrats i s’hi elaboren des 
dels productes més tradicionals, com el torró 
de Xixona, fins als que representen les noves 
tendències del mercat, com el Panettone. En el 
cas de l’empresa Chocolate & Trufa SL, té qua-
ranta-quatre treballadors i està especialitzada 
a fer torró, massapà, productes en els quals 
l’ingredient fonamental és l’ametla; les mar-
ques principals que té són Doña Jimena i Im-
perial Toledana.

Una altra empresa del municipi és Turrones 
José Garrigós, SA, fundada fa més d’un segle. 
L’empresa té quaranta treballadors i està espe-
cialitzada en la producció de torró de manera 

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries 

extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament 

als municipis de la comarca de l’Alacantí, 2016. Font: 

Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball.

  Indústria 
extractiva

Indústria
manufacturera

Energia Subministrament

Agost 0 401 0 0

Aigües 0 0 0 0

Alacant 8 5.444 502 2.230

Busot 0 19 0 0

Campello, el 0 169 0 63

Mutxamel 0 380 0 22

Sant Joan d’Alacant 0 177 0 11

Sant Vicent del Raspeig 0 1.842 0 39

Torre de les Maçanes, la 0 14 0 0

Xixona 0 1.384 0 42

Total àrea funcional 8 9.830 502 2.407

16,8% dels afiliats en indústria a la comarca. 
En segon lloc, hi ha l’arreplega, tractament i 
eliminació de residus, amb un 10,7% dels tre-
balladors industrials de la comarca, seguida de 
captació, depuració i distribució d’aigua, amb 
un 8,9%. La fabricació de productes de cautxú 
i plàstics concentra el 8,5% dels afiliats en in-
dústria mentre que la fabricació de productes 
metàl·lics, excepte maquinària i equip registra 
el 6,5%. També cal assenyalar la indústria quí-
mica, que té el 6,4% dels afiliats en indústria i la 
fabricació d’altres productes minerals no metàl-
lics, amb el 5,4%. En general, durant el període 
2012-2016 les activitats dites han vist incre-
mentar el nombre d’afiliats, amb l’excepció del 
sector d’arreplega, tractament i eliminació de 
residus, que ha experimentat una reducció de 
l’11,8%. D’altra banda, destaca l’increment fort 
experimentat per la indústria química, que en el 
període assenyalat ha registrat un augment de 
treballadors del 176,8%.

A continuació, després d’assenyalar les princi-
pals activitats industrials presents a la comarca, 
es presenta una anàlisi per municipi, que mos-
tra les activitats industrials principals que hi 
ha als municipis que tenen més rellevància en 
indústria a la comarca, així com les empreses 
principals que hi ha. A Agost l’activitat industri-
al principal és la fabricació d’altres productes 
minerals no metàl·lics, hi ha una especialització 

elevada del municipi en la indústria ceràmica. 
En concret, els treballadors afiliats a l’activitat 
suposen el 60,5% del total de treballadors de la 
indústria del municipi. També hi té un pes sig-
nificatiu la fabricació de productes de cautxú i 
plàstics, amb un 26,2% del total de treballadors 
industrials. Els treballadors s’han mantingut 
estables en el període comprés entre el 2012 i 
el 2016. En el sector del plàstic destaca la pre-
sència de l’empresa Cauchos Karey, que naix en 
1986, dedicada a la fabricació de planxes d’EVAC 
esteses i de planxes de goma vulcanitzada, que 
distribueix a tercers per a elaborar productes 
finals. Encara que l’empresa naix adreçada al 
sector calçat, actualment està implantada en 
diversos nous mercats on els materials que fan 
permeten experimentar i innovar en productes 
originals. L’empresa té un total de noranta-dos 
treballadors. En el sector d’altres productes 
minerals no metàl·lics destaca l’empresa Hijos 
de Francisco Morant SL (Cerámica La Esperan-
za), que té trenta-sis anys d’activitat. L’empresa 
té trenta-huit treballadors i està especialitzada 
en la fabricació de rajoles, teules i productes de 
terra cuita per a la construcció.

El municipi de Xixona es caracteritza per l’es-
pecialització elevada en la indústria de l’ali-
mentació i, en concret, en la fabricació de tor-
ró. Activitat, quant a treballadors afiliats, que 
absorbeix el 43,7% del total de treballadors 
industrials del municipi. 

Destaca l’empresa Sanchis Mira SA (Grup Antiu 
Xixona, La Fama), que té 207 treballadors, i és 

Taula 1. Polígons industrials a la comarca de l’Alacantí, en 

el 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme 

i Ocupació. SEPIVA.

Municipis Nre. de polígons 
industrials

Superfície 
total (m2)

% de la superfície 
industrial

Agost 2 735.621 3,85

Aigües 0 0 0

Alacant 10 7.496.033 39,2

Busot 0 0 0

Campello, el 2 187.673 0,98

Mutxamel 3 181.034 0,95

Sant Joan d’Alacant 0 0 0

Sant Vicent del Raspeig 3 9.730.902 50,88

Torre de les Maçanes, la 0 0 0

Xixona 3 792.829 4,15

TOTAL 23 19.124.092 100
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línies de fabricació de productes, la més impor-
tant és l’espuma de làtex, en què abasta qual-
sevol tipus d’article fabricat en procés continu. 
A més, també fabrica plantilles termoconfor-
mades de polietilé, EVAC i poliuretà. Finalment, 
també es pot assenyalar la presència de l’em-
presa Maseto Technologies, empresa pionera 
en la fabricació de maquinària per al processa-
ment de fruita seca i llavor de sèsam, des que 
es fundà en 1960; actualment té quaranta-set 
treballadors. Sant Vicent del Raspeig mostra 
una estructura industrial diversificada després 
del tancament de l’antiga cimentera (CEMEX), 
una de les indústries que en la primera mitat 
del segle xx va impulsar la industrialització i el 
creixement de Sant Vicent.

A Mutxamel destaca la indústria de l’alimen-
tació i la indústria tèxtil, registra cada activitat 
aproximadament el 30% de treballadors afili-
ats en indústria al municipi. Pot assenyalar-se 
la presència d’empreses com Hilaturas Miel 
SL (Himiesa), que té noranta-set treballadors 
i que està especialitzada en l’elaboració de fi-
lats i fantasies. En la indústria de l’alimenta-
ció destaca l’empresa José Miguel Poveda SA 
(Jomipsa), empresa dedicada a la producció 
de racions de previsió, kits d’acció social o kits 
d’emergència, entre altres. Té una experiència 
de més de trenta-cinc anys oferint solucions 
variades a tot tipus de clients; actualment té 
noranta-un treballadors.

A Tibi té un pes important la fabricació de pro-
ductes de cautxú i plàstics, activitat que concen-
tra el 73,68% del total de treballadors afiliats en 
indústria al municipi. Hi destaca la presència 
de l’empresa Dordiv, companyia amb una àm-
plia experiència en la fabricació de productes 
domèstics. L’empresa té trenta-un treballadors 
i està especialitzada en els productes relacio-
nats amb el sector de les transformacions d’es-
puma, fonamentalment en el tractament dels 
polietilens, poliuretans i esponges vegetals.

A Alacant destaquen quant a més treballadors 
afiliats, les activitats següents: arreplega, trac-
tament i eliminació de residus; valorització, 

amb un 14,9% del total; indústria de l’alimen-
tació, amb un 12,5%; captació, depuració i dis-
tribució d’aigua, amb un 12,1%; fabricació de 
productes de cautxú i plàstics, amb un 8,53%; 
subministrament d’energia elèctrica, gas, va-
por i aire condicionat, amb un 6,2%; fabricació 
de productes metàl·lics, excepte maquinària i 
equip, amb un 5,92%; metal·lúrgia; fabricació 
de maquinària i equip n.c.a.p., amb un 5,53%, i 
fabricació de productes de ferro, acer i ferroali-
atges, amb un 5,23%. S’observa que en el perío-
de 2012-2016 el nombre de treballadors afiliats 
en la indústria experimenta un increment lleu.

A continuació, s’assenyalen les empreses in-
dustrials principals del municipi quant a nom-
bre de treballadors. Així, destaca la presència 
de l’empresa Fábricas Agrupadas de Muñecas 
de Onil SA (Famosa), que té 390 treballadors. 
El naixement de l’empresa es remunta a l’any 
1957, en la hui coneguda com a vall del joguet, 
quan un gran nombre d’empreses joguete-
res xicotetes van decidir unir les forces i cre-
ar Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SA. 
Actualment és la primera companyia espanyola 
fabricant de joguets, líder del sector a Espanya i 
Portugal, amb una presència important en més 
de cinquanta països, inclosos França, Itàlia, Mè-
xic i els Estats Units.

Una altra empresa rellevant és Jimten SA, amb 
364 treballadors. L’empresa sorgeix l’any 1965 
quan un grup d’emprenedors va decidir substi-
tuir els sifons de plom de l’època per altres de 
fabricats en materials plàstics, fàcils d’instal·lar 
i amb més prestacions. Des de llavors, Jimten 
ha evolucionat alhora que les necessitats dels 
clients, passa de ser una empresa familiar xico-
teta a l’empresa global, líder en la fabricació i 
distribució de solucions de plàstic per a la con-
ducció de fluids.

També hi destaca l’empresa Exclusivas Rimar 
SL, que naix en 1980 i es dedica a la fabricació 
de productes d’higiene femenina i infantil. En 
1983, fa els primers passos en el sector de la 
puericultura lleugera, i crea Suavinex SA, que 
comença la marxa en el sector de la puericul-

artesana. També hi destaca l’empresa Turrones 
Picó SA, amb trenta-cinc treballadors, una de 
les més veteranes del sector, i que es remun-
ta als anys vint del segle passat, quan Antonio 
Picó Mira obri el primer obrador en ple centre 
del municipi. Actualment la firma ja la dirigeix 
la tercera generació i ha aconseguit estar pre-
sent en més de quinze països, tant d’Europa 
com d’Amèrica, Àfrica i Austràlia. Forma part 
del Consell Regulador de la Indicació Geogràfi-
ca Protegida Xixona i Torró d’Alacant. L’empresa 
Mira y Llorens SA també té una trajectòria llar-
ga i prestigi, està especialitzada en la fabricació 
de torró i dolç, amb els mètodes que marca la 
tradició artesana. L’empresa té trenta-dos tre-
balladors i les marques principals que comer-
cialitza són El Artesano, Molí vell, Aitana, Millor, 
Edelweiss, Gran Duque o Don Pelayo. Final-
ment, també especialitzada en la fabricació de 
torró cal esmentar l’empresa Enrique Garrigós 
Monerris SA, que té vint-i-huit treballadors.

A Xixona també hi ha l’empresa Kelmy, funda-
da en 1953, dedicada a elaborar i subministrar 
productes i matèries primeres de primera qua-
litat per a les indústries pastisseres, confiteres 
i de gelateria. L’empresa té actualment vint-i-
tres treballadors. 

A més de la indústria del torró, també hi té re-
llevància la indústria química, que concentra 
el 38,9% del total de treballadors afiliats en 
indústria al municipi. Hi destaca la presència 
d’un important grup internacional pertanyent 
al sector químic, Procter & Gamble SA (antiga 
Ausonia), amb vora cinc-cents treballadors. La 
història de la fàbrica es remunta a 1979, quan 
Arbora Holding va construir la primera nau. 
Deu anys després, la firma catalana va vendre 
el 50% del capital a la nord-americana P&G i 
en 1998 van absorbir Ausonia. La planta de Xi-
xona produeix productes d’higiene femenina i 
bolquers per a criatures.

A Sant Vicent del Raspeig, entre les activitats 
industrials que tenen un percentatge més alt de 
treballadors afiliats destaca la indústria de l’ali-
mentació, que concentra el 21,15% d’afiliats en 

indústria al municipi. Destaca la presència de 
l’empresa Asociación de Industrias Alicantinas 
del Helado y Derivados SA (Grup Alacant) que 
fa més de quaranta-cinc anys que s’hi dedica 
a la fabricació artesana de gelats. Actualment 
té 245 treballadors i lidera el mercat de les 
cremes gelades a Espanya. També hi ha l’em-
presa Almendras Llopis, que va ser constituïda 
en 1974, encara que l’origen es remunta a 1923 
quan el senyor Vicente va començar un negoci 
de desclafollar ametla a Alacant. Actualment 
l’empresa té setanta-nou treballadors. Després 
de la indústria de l’alimentació, els sectors in-
dustrials amb més pes quant a nombre de tre-
balladors són la fabricació de productes me-
tàl·lics, excepte maquinària i equip (13,63% del 
total), fabricació d’altres productes minerals no 
metàl·lics (12,10%), fabricació de productes de 
cautxú i plàstics (10,83%). A continuació, hi ha la 
indústria del paper, amb un 8,92% del total de 
treballadors industrials del municipi i, amb una 
mica més del 5% cada una, hi ha les activitats 
d’arts gràfiques i reproducció de suports gra-
vats, indústria química i reparació i instal·lació 
de maquinària i equip. 

Entre les empreses més rellevants del municipi 
quant a nombre de treballadors destaca l’em-
presa Camacho Recycling, SL, empresa familiar 
amb origen a Madrid, fundada a la fi dels anys 
seixanta, és pionera en les tasques de reutilit-
zació del vidre i en el reciclatge de tot tipus de 
vidre. Té huitanta-cinc treballadors i el producte 
que elabora s’introdueix com una matèria pri-
mera secundària en sectors com el revestiment 
vitri, artesania, arenament, microesferes, pavi-
ments, quars compacte, etc. Una altra empresa 
destacable és Protective Comfort Group, em-
presa familiar de segona generació amb una 
història de més de quaranta anys d’experiència 
desenvolupant productes per a la seguretat i el 
confort. Té quaranta-un treballadors i està es-
pecialitzada en la fabricació de paviments es-
portius i de planxes de cautxú destinades per a 
aplicacions tan variades com l’esport, l’educa-
ció o els animals. També destaca en el sector 
del plàstic l’empresa Latex del Mediterráneo SL, 
que té trenta treballadors i disposa de diverses 



193192

LA INDÚSTRIA A LA SUBÀREA FUNCIONAL DE L’ALACANTí

tura lleugera distribuint de manera exclusiva 
a través del canal farmàcia. L’empresa canvia 
d’instal·lacions i inicia la diversificació dels pro-
ductes. Suavinex, amb 167 treballadors, és líder 
en el mercat de puericultura lleugera en farmà-
cia, disposa d’una gamma àmplia de productes 
de lactància, succió, alimentació infantil, tèxtil i 
cosmètica que destaquen per l’aportació en dis-
seny i tecnologia.

Una empresa que pertany al sector de l’alimen-
tació és Pompadour Ibérica SA, referent en el 
sector de les infusions. L’empresa es va cons-
tituir en 1969 i actualment té 125 treballadors, 
aposta per la innovació i és inventora de la bos-
seta de doble cambra. Pompadour ha llançat 
productes com la multinfusió antioxidant o la 
lipoacció, i s’ha introduït en el sector de les càp-
sules per a màquines de café, fabricant infusi-
ons en eixa presentació.

També en la indústria de l’alimentació hi ha 
l’empresa Jurado Hermanos SL, Café Jurado, 
especialitzada en la torrada, fabricació i elabo-
ració del café. L’empresa ja té tres generacions, 

es posiciona com un dels fabricants líders en 
el sector alimentari del nostre país. Actualment, 
l’empresa té cent dotze treballadors.

Una altra empresa amb un nombre elevat de 
treballadors és Especialidades Farmacéuticas 
Centrum SA, que té cent dos treballadors; per-
tany al grup Asacpharma dedicat a fabricar i co-
mercialitzar medicaments, productes sanitaris, 
complements alimentaris i altres solucions tera-
pèutiques, en tres àrees mèdiques: línia osteo-
muscular, línia respiratòria i línia dermatològica. 

En el sector del plàstic es pot assenyalar la 
presència de l’empresa Hidroten, que funda 
l’any 1995 la família Ten S. i està localitzada a 
Alacant, on hi ha actualment la seu principal. 
Hidroten és una empresa amb presència mul-
tinacional, especialitzada a desenvolupar, fabri-
car i distribuir sistemes per a la conducció de 
fluids en sectors com el de l’agricultura, indús-
tria, piscina i obra civil. Avalada per nombrosos 
anys d’experiència professional acumulada en 
el sector de la transformació del plàstic té no-
ranta-huit treballadors actualment.

LA INDÚSTRIA EN 

LA SUBÀREA FUNCIONAL 

DEL BAIX VINALOPÓ
María Jesús Santa María Beneyto, 
José Miguel Giner Pérez i Antonio Martínez Puche 
Universitat d’Alacant

L’àrea funcional Alacant-Elx està formada per 
catorze municipis i representa el 5,3% de la su-
perfície valenciana, és la segona àrea funcional 
en dimensió econòmica i poblacional de la Co-
munitat Valenciana i la novena àrea metropoli-
tana d’Espanya. L’àrea funcional Alacant-Elx es 
troba localitzada al centre de la província d’Ala-
cant, i es pot considerar una àrea funcional po-
licèntrica, amb dos centres rellevants (Alacant i 
Elx). L’àrea funcional integra les comarques de 
l’Alacantí (deu municipis), el Baix Vinalopó (tres 
municipis) i el municipi de Tibi (que forma part 
de la comarca de l’Alcoià). Per tant, es configu-
ra en dos subàrees funcionals associades a les 
comarques administratives que integra: l’Ala-
cantí i el Baix Vinalopó.

La comarca del Baix Vinalopó es localitza al 
sud-est de la província i està formada per tres 
municipis: Crevillent, Santa Pola i Elx –cap de 
comarca i principal centre econòmic sobre el 
qual gravita la comarca. Hi ha una població 
de 288.648 habitants, en el 2017, dels quals el 
10,2% és de nacionalitat estrangera. Té una su-
perfície de 488,78 km2, la qual cosa dona lloc a 

una densitat de població de 590,55 h/km2, molt 
superior a la que hi ha a la Comunitat Valencia-
na (212,50 h/km2).

A la comarca hi ha actius ambientals impor-
tants. A la part meridional hi ha un dels con-
junts de zones humides més importants del 
context peninsular: les restes de l’antiga Albu-
fera d’Elx formada pel parc natural del Fondó, el 
parc natural de les Salines de Santa Pola i les 
connexions territorials a través dels Carrissars 
i el Fondo d’Amorós. El sistema es completa 
amb el saladar d’Aigua Amarga i el Clot de Gal-
vany. A més, hi ha un nombre ampli de zones de 
bany marítimes, amb una qualitat òptima i que 
concentren un nombre elevat de banderes bla-
ves. Totes es concentren en els municipis amb 
costa, Elx i Santa Pola.

Al municipi d’Elx es concentra el 79,2% del total 
de la població de la comarca, mentre que Santa 
Pola registra el 10,8% i Crevillent el 10% res-
tant. La dinàmica poblacional és coincident amb 
la que es registra a la Comunitat Valenciana des 
de 1998 fins al 2016; s’hi observa una dinàmica 
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cialització en indústria és alt, amb un 20% del 
total de treballadors afiliats en el sector. Santa 
Pola, per contra, presenta un pes reduït en el 
sector, amb un 8% de treballadors afiliats en in-
dústria. La comarca del Baix Vinalopó presenta 
una evolució positiva en el mercat de treball des 
de l’any 2012, registra un increment del 27,3% 
entre eixe any i el 2017.

En definitiva, l’activitat econòmica de la comar-
ca està basada en gran part en la indústria, on 
destaca la indústria del calçat i components, 
en el cas d’Elx, i la indústria tèxtil, en concret 
l’estora, al municipi de Crevillent. La pesca i el 
turisme tenen una gran rellevància en el cas de 
Santa Pola. A més, els tres municipis tenen una 
activitat significativa en el sector de serveis.

2. COMPOSICIÓ I DINÀMICA RECENT DE LA 
INDÚSTRIA A LA SUBÀREA FUNCIONAL DEL 
BAIX VINALOPÓ

A la comarca del Baix Vinalopó hi ha un total 
de vint-i-tres polígons industrials. En la taula 1 
es mostren els polígons industrials, així com el 
municipi en el qual es localitzen i la superfície. 
Cal assenyalar que la superfície industrial de la 
comarca és de 8.179.830 m2,  la qual cosa su-
posa l’1,67% respecte de la superfície de la co-
marca, 488.780.000 m2. S’observa com al mu-
nicipi de Crevillent hi ha dotze polígons, a Elx 
nou i a Santa Pola dos. No obstant això, Elx és 
el municipi que té més superfície de polígons, 
amb un 70% del total de la comarca. Crevillent 
té el 24%, mentre que el 6% restant correspon 
a Santa Pola.

L’evolució del nombre de treballadors afiliats 
en indústria a la comarca del Baix Vinalopó 

mostra com els afiliats en el sector han regis-
trat augments des de l’any 2012, fins a arribar 
a un total de 20.642 en indústria en el segon 
trimestre del 2018. És el municipi d’Elx el que 
absorbeix la major part dels afiliats en indús-
tria a la comarca. 

Com s’ha posat de manifest, la indústria té un 
pes important a la comarca, ja que s’hi regis-
tren el 22,4% del total d’afiliats en indústria de 
la província i el 7,3% del total valencià. Al mu-
nicipi d’Elx es concentra el percentatge més alt 
d’afiliats en indústria, amb un total de 16.575 
treballadors, la qual cosa suposa el 80,3% del 
total comarcal. Després d’Elx, hi ha el municipi 
de Crevillent, amb 3.475 treballadors, que su-
posen el 16,8%. Finalment, a Santa Pola hi ha 
registrats 592 treballadors, que representen el 
2,9% del total. 

A continuació, es fa una anàlisi dels treballa-
dors afiliats a la Seguretat Social als municipis 
del Baix Vinalopó en un nivell de dos dígits de 
la CNAE, la qual cosa permetrà conéixer amb 
més precisió les activitats industrials principals 
presents a l’àrea. 

La indústria del cuiro i del calçat és l’activitat 
industrial principal present al Baix Vinalopó. 
L’activitat registra el 54% dels afiliats en in-
dústria a tota la comarca, el nombre de treba-
lladors arriba pràcticament a deu mil. A més, 
es registra a l’àrea un 45% del total de treba-
lladors del calçat de la província. El territori es 
caracteritza per la presència de moltes xico-
tetes i mitjanes empreses de calçat, i per una 
especialització elevada en el sector; conforma 
des de fa dècades un important clúster indus-
trial de calçat.

Municipis Nre. de polí-
gons industrials

Superfície total (m2) % de la superfície indus-
trial 

Crevillent 12 1.960.129 23,96

Elx 9 5.706.654 69,76

Santa Pola 2 513.047 6,27

TOTAL 23 8.179.830

Taula 1. Polígons industrials a la comarca del Baix Vinalopó, 2008. Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 
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més favorable des de l’any 2013 respecte a la 
Comunitat Valenciana. En relació amb l’evolució 
recent de població, la comarca va experimen-
tar un creixement important que s’inverteix 
l’any 2013, moment a partir del qual comença 
un procés de pèrdua d’efectius a causa de les 
emigracions, motivades per qüestions laborals, 
cap a altres territoris amb més oportunitats. La 
tendència demogràfica per als anys pròxims és 
la de mantindre’s i fins i tot descendir, a cau-
sa de la disminució de la immigració. En el cas 
d’Elx, la tendència que s’apunta és més positiva.

Pel que fa a les infraestructures de transport, és 
important destacar l’aeroport d’Alacant-Elx, si-
tuat a nou quilòmetres al sud-oest de la capital 
(a deu minuts des del centre de la ciutat d’Elx), 
amb més de cent vint destinacions (el 80% in-
ternacionals) i que en el 2016 va registrar un 
trànsit de 12.344.945 passatgers. D’altra ban-
da, el desenvolupament del tren d’alta velocitat 
permet la comunicació d’Alacant amb Madrid 
en una mica més de dos hores (amb connexions 
ràpides a les principals ciutats d’Espanya); està 
previst que arribe a Elx. Cal assenyalar que a la 
comarca hi ha el parc empresarial de Torrella-
no-Elx, en el qual actualment hi ha implantades 
més de 675 companyies, que concentren més 
d’onze mil treballadors, fet que el converteix en 
tot un referent a escala nacional i internacional 
per a l’assentament d’empreses i negocis.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A LA SUBÀREA 
FUNCIONAL DEL BAIX VINALOPÓ

A la comarca del Baix Vinalopó els treballadors 
afiliats a la Seguretat Social en el segon trimes-
tre del 2018 són 99.938 persones, quantitat que 
suposa el 15,3% de la província i el 5,4% de la 
Comunitat Valenciana. A continuació, es mos-
tra l’estructura productiva del Baix Vinalopó a 
través de l’anàlisi dels treballadors afiliats a la 
Seguretat Social a la comarca segons sector 
econòmic. El sector de serveis es constitueix 
com un dels motors econòmics per excel·lència 
del territori analitzat. Es tracta del sector que 
té un percentatge d’afiliats més alt a la Segure-
tat Social. Els treballadors del sector de serveis 

suposen el 70,2% de la comarca, la qual cosa 
mostra el grau elevat de terciarització de l’eco-
nomia. No obstant això, s’ha d’assenyalar que 
el pes del sector és inferior al que es registra 
de mitjana a la província (75,6%). Cal destacar 
com el sector de serveis té un pes més gros a 
Santa Pola, amb una gran rellevància del sector 
turístic basat en un model residencialista basat 
en el sol i la platja. L’agricultura i la construcció 
tenen un pes inferior en l’economia comarcal, si 
es compara amb la província. Els treballadors 
afiliats al sector agrícola suposen el 2,65% del 
total de la comarca, mentre que el percentat-
ge ascendeix al 3% a la demarcació provincial 
i a l’autonòmica. El pes de l’agricultura és una 
mica superior a Crevillent (3,1% d’afiliats del 
municipi) i Santa Pola (3,77% d’afiliats del mu-
nicipi). En el darrer municipi s’observa una es-
pecialització més alta en agricultura en incloure 
la pesca, activitat amb molt de pes al municipi. 
Santa Pola se situa com un dels primers ports 
pesquers d’Espanya. No obstant això, en els 
darrers deu anys es troba en una situació de 
crisi estructural, que ha suposat la pèrdua d’un 
27% de la flota. Això és conseqüència de les di-
ficultats administratives i de viabilitat tècnica 
per al desenvolupament correcte de l’activitat, 
així com d’una falta de reemplaçament gene-
racional. Pel que fa al sector de la construcció, 
els treballadors del sector suposen el 6,5% del 
total de la comarca, mentre que a la província el 
percentatge arriba al 7,3%. La comarca mostra, 
no obstant això, una especialització alta en el 
sector industrial. Els treballadors de la indús-
tria arriben al 20,6% del total de treballadors 
de la comarca (enfront del 14,1% que represen-
ten a la província). El pes fort de la indústria es 
posa de manifest en observar que a la comarca 
es concentra el 22,4% dels treballadors de la 
indústria de la província i el 7,2% del total va-
lencià. En termes absoluts, Elx presenta el ma-
jor nombre de treballadors industrials, amb un 
total de 16.575, la qual cosa suposa el 80% del 
total de la comarca. No obstant això, el muni-
cipi que registra una especialització industrial 
més alta és Crevillent, on els treballadors de la 
indústria suposen el 40% dels afiliats del mu-
nicipi. En el cas d’Elx, també el nivell d’espe-
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ris de moda. Altres empreses especialitzades 
en fabricació de catifes i estores són Moquetas 
Rols, fundada en 1974, fabrica moquetes i cati-
fes i estores d’alta qualitat i té vint-i-un treba-
lladors, i Revestex Unitrama SA, que dissenya, 
fabrica i distribueix tota classe de catifes.

Elx és, com ja s’ha exposat, el municipi de la 
comarca que té un nombre més alt de treba-
lladors afiliats en indústria. L’activitat industrial 
principal és la indústria del cuiro i del calçat, 
que suposa el 60% dels treballadors afiliats en 
indústria al municipi. Elx és reconeguda com 
una ciutat industrial vinculada al calçat, ja que 
és el centre productor, comercialitzador i ex-
portador de sabates principal d’Espanya i un 
referent internacional en el sector, en termes 
de moda, disseny i marques. La tradició sabate-
ra ha provocat al seu torn el desenvolupament 
d’una indústria auxiliar i complementària, que 
ha respost a les necessitats d’evolució del sec-
tor a través de la innovació i el desenvolupa-
ment tecnològic. 

L’empresa de calçat que té més treballadors és 
Pikolinos, amb un total de 159. Pikolinos naix en 
1984 de la mà de l’actual president, Juan Perán 
Ramos, i es converteix en un referent dins del 
sector del calçat a Espanya. Actualment, Piko-
linos està present en vora seixanta països, té 
més de vint botigues pròpies i més de huit mil 
punts de venda a tot el món. També destaca la 
presència, amb un total de 121 treballadors de 
l’empresa MTNG Experience, companyia global 
que dissenya, distribueix i comercialitza calçat 

i accessoris. Algunes de les marques més re-
llevants que fan són Mustang, MARIAMARE, i 
SixtySeven. També pertanyent al grup sabater 
Mustang es troba FOREVER RETAIL SLU, que 
té cent quatre treballadors. Una altra empresa 
fabricant de calçat és Gioseppo, que té huitan-
ta-sis treballadors, fundada l’any 1991 per la 
família Navarro-Pertusa. Disposa d’una xarxa 
de distribució formada per 3.500 punts de ven-
da i quinze botigues pròpies en ciutats com ara 
Benidorm, València, Elx, Alacant, Cadis, Girona, 
Pontevedra, Lisboa, Beirut i Abu Dhabi, entre al-
tres. Una altra empresa és COSI-COSI FOOTWE-
AR SL, que té setanta-huit treballadors. Manuel 
Barceló Martínez, fill de Manolo Barceló funda-
dor de COSI-COSI FOOTWEAR, SL en 1960, va 
crear la seua pròpia firma de sabates Paloma 
Barceló en el 2002. Actualment, Paloma Barce-
ló és una firma prestigiosa que es troba a les 
botigues més luxoses del món. També pertany 
al sector l’empresa D’C CALZADOS SL, amb sei-
xanta-set treballadors, que està especialitza-
da en la creació d’una sabata bonica, atractiva 
i elegant i alhora extraordinàriament còmoda. 
Des que es creà en 1940 ha cercat conjuminar 
moda i qualitat amb confort; s’introduí també en 
el sector de l’ortopèdia amb la marca DOCTOR 
FLEX. Una altra empresa del sector és CASMAR 
LIFE SL, que fabrica calçat, i que té un total de 
cent nou treballadors. En el sector de compo-
nents de calçat destaca l’empresa Analco, de-
dicada a la fabricació i venda de components 
per a calçat, i que té cent dènou treballadors. 
Fundada en 1970, presta una atenció especial a 
les necessitats del sector i actualment és líder 
europeu en la fabricació i venda de components 
per al calçat.

Altres activitats que suposen percentatges sig-
nificatius quant a treballadors afiliats són la fa-
bricació de productes de cautxú i plàstics, i l’ar-
replega, el tractament i l’eliminació de residus; 

Indústria 
extractiva

Indústria 
manufacturera

Energia Subministrament

Crevillent 0 3.196 34 231

Elx 38 15.199 19 1.094

Santa Pola 54 460 13 5

Total àrea funcional 92 18.855 66 1.330

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries 

extractiva, manufacturera i en l’energia i el subministrament 

als municipis de la comarca del Baix Vinalopó, 2016. Font: 

Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball.

A molta distància hi ha altres activitats el pes 
en l’ocupació de les quals es troba entorn del 
5% del total, com és la fabricació de productes 
de cautxú i plàstics, l’arreplega, el tractament i 
l’eliminació de residus, la indústria de l’alimen-
tació i la indústria tèxtil. Després de les activi-
tats assenyalades, hi ha la fabricació de pro-
ductes metàl·lics, excepte maquinària i equip, i 
arts gràfiques i reproducció de suports gravats. 
S’observen increments significatius en els tre-
balladors afiliats en les activitats en el període 
comprés entre els anys 2012 i 2016. En concret, 
en el cas de la indústria del cuiro i del calçat, 
l’augment arriba a vora un 40%. També hi ha un 
augment molt significatiu de treballadors afili-
ats en la fabricació de productes metàl·lics. Per 
al conjunt de la indústria, s’observa una evolu-
ció positiva en el període considerat, amb un 
augment del 27% en els treballadors afiliats en 
indústria a la comarca.

A continuació, després de presentar les activi-
tats industrials principals de la comarca, es fa 
una anàlisi dels treballadors afiliats en indús-
tria en cada un dels tres municipis que confor-
men el Baix Vinalopó.

A Crevillent les activitats industrials que tenen 
més rellevància quant a nombre de treballadors 
afiliats a la Seguretat Social són la indústria del 
cuiro i del calçat, que registra el 31,1% del to-
tal de treballadors de la indústria del municipi i 
la indústria tèxtil, que concentra el 17,2%. Dins 
del sector tèxtil, l’estora és l’activitat productiva 
predominant a Crevillent, i tot i l’estancament 
es nota un creixement lleuger. També la indús-
tria del tèxtil i de l’alimentació són importants 
i després del baixó més gros de la crisi, viuen 
ara un xicotet auge. El calçat ressorgeix també 
en un sector que es consolida per influència de 
la veïna Elx. D’altra banda, cal assenyalar que 
la indústria de l’alimentació absorbeix el 9,1% 
dels treballadors industrials al municipi.

S’hi localitza l’empresa d’alimentació Damel, 
amb un total de 246 treballadors, pertanyent a 
DAMEL GROUP. L’empresa es dedica a la pro-
ducció i distribució de productes en les catego-

ries de confiteria, fruita seca, xocolate, llepolia 
líquida i producte nadalenc. Entre les marques 
més reconegudes es troben Damel, Pectol, Pa-
lotes, Snipe, Casamayor, Meivel i Kelia, entre 
altres. Actualment està present en més de 65 
països amb cinc plantes de producció a Espa-
nya i més de cinc-cents empleats. També està 
localitzada l’empresa de fabricació de mobles, 
Mobiliario Auxiliar de Diseño SL, Moblibérica. 
Empresa que des de la fundació, l’any 1979, 
dissenya i produeix íntegrament a les instal·la-
cions de Crevillent. Actualment té un total de 
seixanta-cinc treballadors. Al mateix sector 
pertany INCLASS SL, empresa familiar funda-
da a finals dels anys noranta dedicada a la fa-
bricació de mobles de disseny contemporani i 
que té vint-i-set treballadors. També hi ha l’em-
presa José Soler Soler SL, que va començar en 
1959 fent caixes per a sabates, per al sector del 
joguet i el tèxtil. Actualment l’empresa, que té 
cinquanta-un treballadors, fabrica envasos per 
a una gran varietat de sectors. Destaca també 
la presència de l’empresa Caja y Diseño, SL, es-
pecialitzada en la indústria del cartó ondulat, i 
que té quaranta-sis treballadors.

En el sector del calçat es pot assenyalar la pre-
sència de l’empresa D’Calderoni, que naix en 
1988, i que té una gran tradició i experiència 
en la fabricació de calçat per a home i dona. 
Actualment té trenta-nou treballadors. Una al-
tra empresa del municipi especialitzada en la 
fabricació de calçat és Paconfi SL, amb vint-
i-quatre treballadors. També hi ha un nombre 
significatiu de treballadors a l’empresa Planc-
has de Goma Industrial SA (Plaginsa), amb més 
de trenta anys d’experiència en la fabricació de 
planxes de cautxú i EVAC per a soles de calçat. 
La firma, que té quaranta-set treballadors, ha 
diversificat la producció, i ara és empresa líder 
en paviments tècnics, paviment agrícola i aï-
llant acústic. 

D’altra banda, pertanyent al sector tèxtil, hi ha 
l’empresa Manufacturas Artesa SL, localitza-
da a Crevillent i que té trenta-sis treballadors. 
L’empresa està especialitzada en teixits, adorns 
i rivets tèxtils per a sabates, bosses i accesso-
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L’àrea funcional de La Vega Baja, el Baix Segu-
ra, es troba situada a l’extrem més meridional 
del territori valencià, hi ha vint-i-set municipis, 
que coincideixen amb la demarcació comarcal 
del mateix nom (Albatera, Algorfa, Almoradí, 
Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa 
de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, 
Dolores, Formentera del Segura, Granja de Ro-
camora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Mon-
tesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, 
Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San 
Miguel de Salinas i Torrevieja). Quant als límits, 
el territori comarcal està delimitat al nord amb 
el Vinalopó Mitjà i el Baix Vinalopó, a l’est amb 
la mar Mediterrània i a l’oest i al sud amb la 
comunitat autònoma murciana, concretament 
amb les comarques del Mar Menor i Huerta de 
Murcia. En l’àmbit geogràfic hi destaca el riu 
Segura i l’horta, que es configuren com a eixos 
vertebradors del territori, i hi confereixen ho-
mogeneïtat en les principals característiques, 
la història, els costums i la situació econòmica.

La comarca registra una població important, 
concentra pràcticament el 20% de la població 

de la província. En concret, hi ha una població 
total de 348.662 habitants en el 2017 (7% re-
gional), i una superfície de 957,23 km2 (4,12% 
regional), la qual cosa suposa una densitat de 
població de 364,2 h/km2, molt superior a la mit-
jana valenciana (212,50 h/km2). El sistema de 
ciutats de l’àrea funcional s’estructura entorn 
d’Orihuela (76.097 habitants) com a capital co-
marcal i ciutat central, així com la conurbació 
formada entre Guardamar del Segura (14.716 
habitants), Torrevieja (83.252 habitants) i Pilar 
de la Horadada (21.202 habitants), com a ciu-
tats de més dinamisme. Altres municipis que 
també tenen un nombre d’habitants elevat són 
Almoradí (20.332), Callosa de Segura (18.625) i 
Rojales (16.231).

Pel que fa a la tendència de l’evolució demo-
gràfica, el comportament el determina un crei-
xement poblacional entre els anys 1998-2013 
a causa de l’arribada de població estrangera. A 
més, l’augment de l’esperança de vida i el des-
cens en els índexs de natalitat, contribueixen a 
l’envelliment mitjà de la població al territori, cir-
cumstància que s’ha vist reforçada en diversos 
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valorització, amb una mica més del 5% de tre-
balladors industrials cada una. Cal assenyalar 
la localització a Elx de l’empresa Neumáticos 
Soledad SL, que té 621 treballadors. El Grupo 
Soledad està compost per un conjunt d’empre-
ses dedicades al sector del pneumàtic. Les ac-
tivitats que fa l’empresa van des de la produc-
ció, distribució i comercialització del pneumàtic, 
fins al tractament del cautxú per a la reutilitza-
ció, renovació i reciclatge. També està situada 
al municipi l’empresa Industrias del Neumático 
Sociedad Anónima, INSA TURBO. L’empresa, 
que té 185 treballadors, va començar a fabricar 
pneumàtics renovats en 1988 i després d’anys 
de gran creixement i presència internacional, 
ha arribat a assolir una capacitat de producció 
diària de tres mil unitats usant la tecnologia 
més avançada.

També hi són presents altres activitats indus-
trials que tenen un nombre rellevant de treba-
lladors com ara són indústria de l’alimentació, 
arts gràfiques, fabricació de productes metàl-
lics, que sobrepassen els cinc-cents treballa-
dors cada una.

Finalment, al municipi de Santa Pola destaquen 
com a activitats industrials principals quant a 
nombre de treballadors afiliats, la fabricació 
d’un altre material de transport (20,7%), la in-
dústria de l’alimentació (13,2%), altres indústries 
extractives (10,5%), i la indústria de cuiro i cal-
çat (11,1%). Així, es pot destacar la presència de 
l’empresa Bras del Port SA, que està especialit-
zada en la producció de sal marina natural des 
de 1900. Actualment té cinquanta treballadors. 

També és al municipi Cauchos del Mediterráneo, 
empresa que inicia l’activitat en 1996, es dedica 
a la fabricació de planxes d’EVAC per al sector 
del calçat. L’empresa té trenta-nou treballadors 
i actualment els seus productes s’apliquen a 
sectors tan dispars com la ramaderia, publici-
tat, activitats esportives i diferents aplicacions 
industrials.

En els darrers anys, el nivell d’activitat industri-
al a la comarca del Baix Vinalopó ha seguit una 
tendència ascendent, principalment en termes 
de treballadors; es registra en el sector indus-
trial un increment del 37% de treballadors en-
tre els anys 2012 i 2018.
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A pesar que el pes del sector industrial a la co-
marca és reduït, destaca l’evolució positiva del 
sector industrial a l’àrea, basat en la indústria 
agroalimentària (a partir de les produccions 
agrícoles del territori), la producció de calçat, 
tèxtil, confecció de peces de vestir i mobles. En 
diversos municipis de l’àrea funcional els tre-
balladors afiliats en la indústria mostren per-
centatges molt més elevats que els registrats 
en el conjunt de la comarca o a la província. Així, 
destaquen els municipis de Callosa de Segura, 
Catral, San Isidro i Granja de Rocamora, en els 
quals els afiliats en indústria superen el 25% 
del total d’afiliats de cada municipi. En altres 
municipis, els afiliats en indústria suposen en-
torn del 15% del total, com ocorre en els casos 
de Cox, Dolores, Bigastro i Redován. Per tant, 
un conjunt significatiu de municipis de l’àrea 
funcional mostra una especialització en la in-
dústria, amb un pes rellevant dels treballadors 
afiliats en el sector.

A pesar que l’evolució dels treballadors entre 
e 2014 i el segon semestre del 2018 ha sigut 
positiva a l’àrea, amb un increment del 21,4% 
en el període assenyalat, no tots els sectors 
productius han seguit la mateixa evolució. Així, 
el sector de la construcció ha experimentat l’in-
crement més important, amb un 48,5%, mentre 
que el sector serveis també experimenta un in-
crement important (21,7%). Pel que fa a la in-
dústria, el sector ha incrementat els afiliats en 
un 16,3%, mentre que, finalment, s’observa una 
reducció del 2,2% en els afiliats en agricultura.

2. COMPOSICIÓ I DINÀMICA RECENT DE LA 
INDÚSTRIA A L’ÀREA FUNCIONAL 

L’àrea funcional té una superfície industrial de 
5.370.896 m2, la qual cosa suposa el 0,56% res-
pecte a la superfície de la comarca, 957.230.000 
m2. Hi ha un total de vint-i-cinc polígons indus-
trials repartits per la majoria de municipis que 
la integren. Els municipis de Benejúzar i Rojales 
tenen tres polígons industrials, mentre que Al-
moradí i Guardamar del Segura en tenen dos 
cada un. En la taula 1 es poden observar els 
municipis que tenen un polígon industrial. D’al-

tra banda, respecte a la superfície total, desta-
quen els municipis d’Almoradí, Guardamar del 
Segura, Albatera, Torrevieja i Bigastro (taula 1). 

Quant a l’evolució del nombre de treballadors 
afiliats en indústria a la comarca, es mostra 
un increment continu dels afiliats en el sector 
en els darrers anys, hi ha un creixement del 
16,3% entre el 2014 i el 2018. En el segon tri-
mestre del 2018 els afiliats en indústria a l’àrea 
funcional són 10.777 treballadors, la qual cosa 
suposa l’11,7% dels treballadors industrials 
de la província. A continuació, hi ha una anàlisi 
dels treballadors afiliats a la Seguretat Social 
als municipis de la comarca, la qual cosa per-
metrà conéixer amb més precisió les principals 
activitats industrials dels municipis. 

La comarca mostra una especialització en la 
indústria del cuiro i del calçat, que concen-
tra el 20% dels treballadors de la indústria a 
l’àrea. A continuació, destaca la indústria de 
l’alimentació, els treballadors de la qual repre-
senten el 17,6% del total d’afiliats en indústria 
a l’àrea funcional. La tercera activitat industrial 
amb més pes al territori és la tèxtil, que té un 
10,2% del total de treballadors afiliats a la co-
marca. Altres activitats industrials que tenen un 
percentatge significatiu quant a nombre de tre-
balladors són la indústria de la fusta i del suro, 
excepte mobles; cistelleria i esparteria, amb un 
6,1% del total de treballadors de la indústria; 
la fabricació de productes metàl·lics, excepte 
maquinària i equip, amb un 5,9%; i l’arreplega, 
tractament i eliminació residus, amb un 5,9%.

A continuació, hi ha una anàlisi de les activi-
tats industrials als municipis que tenen més 
representativitat dins de la indústria de l’àrea. 
L’activitat industrial amb més pes a Orihuela 
segons el nombre d’empreses és la indústria 
de l’alimentació, que concentra el 25,2% del 
total d’empreses industrials del municipi, i el 
20,7% del total d’afiliats en indústria. Entre les 
empreses del sector es pot citar Victoria Mixed 
Pickles, que té seixanta-tres treballadors i que 
es dedica a la fabricació i comercialització d’ali-
ments en conserva; hi destaca la carxofa. Tam-

municipis de costa i segona línia de platja, com 
Benijófar, Orihuela, Rojales i San Fulgencio, per 
l’augment de jubilats estrangers que els tenen 
com a residència habitual. 

No obstant això, en els últims anys hi ha hagut 
un decreixement demogràfic. La crisi econò-
mica ha suposat una pèrdua de competitivitat 
i imatge respecte a altres zones del litoral. El 
model vinculat a un urbanisme exacerbat que 
ha donat lloc al model de «ciutat dispersa» i 
massificada, la banalització de l’espai públic i la 
massificació en certs serveis ha provocat que 
hi haja residents estrangers que han tornat als 
països d’origen. A més, la contracció de les ac-
tivitats econòmiques també ha incidit en l’emi-
gració de residents locals, que han marxat cap 
a altres municipis amb més oportunitats labo-
rals, ja que en el 2008 la crisi immobiliària va 
incidir negativament en les estructures econò-
miques de la comarca. S’hi ha d’afegir la baixa 
natalitat motivada per la concepció tardana de 
fills en les parelles, condicionada per raons la-
borals i hàbits culturals.

Per la localització geogràfica, la comarca té 
una situació estratègica entorn de les àrees 
funcionals d’Alacant-Elx i Múrcia-Cartagena. 
L’Estratègia Territorial de la Comunitat Va-
lenciana preveu l’àrea funcional com un dels 
territoris de més potencial de creixement eco-
nòmic i territorial, i proposa el desenvolupa-
ment d’un gran node d’activitats econòmiques 
al territori, de rang regional-estatal, relacionat 
amb el corredor ferroviari, la N-340 i l’A-7. 

1. EL CONTEXT PRODUCTIU A L’ÀREA 
FUNCIONAL 

L’estructura sectorial de la població ocupa-
da (segon trimestre del 2018) mostra el pes 
important dels serveis. A l’àrea funcional, els 
afiliats a la Seguretat Social en el sector servei 
representen el 70,5% del total dels afiliats. El 
sector industrial acull el 10,7%, la construcció, 
l’11,3%, i, finalment, el sector agrícola repre-
senta el 7,4% dels afiliats. Si es compara l’es-
tructura amb la que hi ha per al conjunt de la 

província, s’observa com el territori està espe-
cialitzat en el sector agrícola, amb un pes molt 
més elevat que el de la província (7,4% enfront 
del 3%), així com en el sector de la construcció 
(11,3% enfront del 7,3%). L’àrea funcional té un 
pes rellevant en el conjunt de l’economia de la 
província. Els treballadors afiliats a la Segure-
tat Social en el segon trimestre del 2018 són 
100.658 persones, la qual cosa suposa el 15,4% 
del total de la província, i el 5,5% de la Comu-
nitat Valenciana. El mercat de treball a l’àrea 
funcional presenta una evolució positiva des 
de l’any 2014, hi ha un increment en el nombre 
de treballadors afiliats a la Seguretat Social del 
21,4% entre eixe any i el 2018.

L’anàlisi dels afiliats en els diferents municipis 
segons sectors econòmics mostra un predomi-
ni del sector serveis a la comarca. Hi destaca el 
cas de Torrevieja, on el 85% dels treballadors 
corresponen al sector. Dins del sector destaca 
la forta especialització en l’oferta immobiliària 
massiva orientada a ciutadans europeus de po-
der adquisitiu alt. S’observa, d’altra banda, com 
en molts municipis el sector de la construcció 
concentra percentatges elevats de treballadors, 
com són els casos de Jacarilla (38%), Bigastro 
(29,2%), Rafal (29,7%) o Redován (24,9%). El 
sector de la construcció i l’habitatge ha tingut 
un gran pes en l’economia comarcal, vinculat a 
la construcció de segones residències al litoral 
i prelitoral.

Pel que fa al sector agrícola, la comarca presen-
ta sòls fèrtils rics en gres i llims que junt amb la 
bonança climàtica fan del territori una zona de 
gran tradició agrícola vinculada a cultius horto-
fructícoles i, en menor mesura, a la producció 
de creïlla i fruiters subtropicals. Els municipis 
que mostren més especialització en el sector 
agrícola quant al total de treballadors del muni-
cipi són Albatera (19,9%), Benferri (16,3%), Pilar 
de la Horadada (18,1%), Rafal (14,7%) Montesi-
nos (12,7%) i Callosa del Segura (12,6%). En ter-
mes absoluts, quant a nombre de treballadors 
en agricultura, hi destaquen Orihuela (1.820), 
Pilar de la Horadada (1.247), Albatera (678), Ca-
llosa de Segura (573) i Almoradí (422).
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El municipi d’Almoradí té com a activitats indus-
trials més rellevants, la indústria de l’alimenta-
ció, la indústria de la fusta i del suro, la fabrica-
ció de productes metàl·lics, excepte maquinària 
i equip, la fabricació de mobles i la indústria 
del cuiro i del calçat. Activitats que es repartei-
xen la major part de les empreses industrials 
del municipi. Si es consideren els treballadors 
afiliats en indústria, llavors hi destaquen de 
manera clara la indústria del cuiro i del calçat, 
que absorbeix el 29,3% del total, i la indústria 
de l’alimentació, amb un 26,7%. En tercer lloc, 
se situa la indústria de la confecció, que con-
centra el 10% del total d’afiliats en indústria del 

municipi. En el sector del calçat hi destaca la 
presència de les empreses Industrias Plásticas 
Igor SL, fabricants de botes d’aigua i sandàlies 
de platja des de 1974, que té huitanta-huit tre-
balladors, i Trio Shoes 2000 SL, fabricant de 
calçat, amb cinquanta-dos treballadors. Perta-
nyents a la indústria de l’alimentació hi ha les 
empreses Joamparito SL, amb quaranta-cinc 
treballadors i Manipulados Hortofrutícolas San 
Andrés SL, amb trenta-set treballadors.

En el cas del municipi d’Albatera, té com a acti-
vitats industrials més significatives la confecció 
de peces de vestir i la indústria tèxtil, que con-

Taula 2. Afiliats a la Seguretat Social en les indústries extractiva, manufacturera i en l’energia i subministrament 

als municipis de la comarca, en el 2016. Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Indústria 
extractiva

Indústria 
manufacturera

Energia Subministrament

Albatera 0 351 15 24

Algorfa 0 59 0 0

Almoradí 0 545 0 0

Benejúzar 0 279 0 0

Benferri 0 33 0 0

Benijófar 0 47 0 0

Bigastro 0 250 0 0

Callosa de Segura 0 1.157 12 0

Catral 0 590 11 0

Cox 0 589 0 0

Daya Nueva 0 33 0 0

Daya Vieja 0 7 0 0

Dolores 0 379 0 8

Formentera del Segura 0 83 0 0

Granja de Rocamora 0 216 0 0

Guardamar del Segura 5 449 0 59

Jacarilla 0 57 0 7

Orihuela 0 1.849 5 240

Rafal 0 54 0 0

Redován 0 293 0 0

Rojales 0 174 0 0

San Fulgencio 0 118 0 0

San Miguel de las Salinas 0 46 0 11

Torrevieja 84 434 0 462

Pilar de la Horadada 0 243 0 113

Montesinos, Los 0 65 0 12

San Isidro 0 498 0 0

Total àrea funcional 89 8.898 43 936

bé hi ha Orifruit, companyia dedicada a cultivar, 
collir i manipular cítrics, amb més de quaranta 
anys d’experiència en el sector; té quaranta tre-
balladors. Hi destaquen també Frutas Ortuño 
SL, amb cinquanta-quatre treballadors, Cítricos 
el Paraíso SL, amb cinquanta-tres, i Fruani SL, 

que estan especialitzades en la collita i mani-
pulació de fruita i cítrics. Una altra empresa és 
Agrícolas Gómez Grao SL, que té quaranta-un 
treballadors, es dedica al cultiu d’hortalisses, 
especialitats d’horticultura i productes de viver. 

El segon sector en rellevància quant a ocupació 
és la indústria del cuiro i del calçat, amb un 7,7% 
de les empreses i amb el 14,4% dels treballa-
dors. Hi ha empreses com ara Productos Maqui-
sa SL, dedicada a la fabricació, comercialització, 
distribució i vendes de calçat, amb seixanta-huit 
treballadors i Trenzados San Bartolomé SL, em-
presa líder en la realització de tota classe de sola 
de jute per a calçat, amb seixanta-tres treballa-
dors. A Orihuela també tenen pes significatiu els 
sectors de fabricació de productes metàl·lics, 
excepte maquinària i equip, amb un 11% de les 
empreses i amb una mica més del 9% dels tre-
balladors del municipi; la indústria de la fusta i 
del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria, 
amb un 9,7% de les empreses i 9% de treballa-
dors. També hi destaca l’arreplega, tractament 
i eliminació de residus, que concentra el 8,5% 
d’afiliats en indústria a Orihuela.

En el cas de Callosa de Segura, les activitats in-
dustrials amb més pes dins del municipi són la 
indústria tèxtil i la indústria del cuiro i del cal-
çat, amb un 46,6% i un 29,8% del total d’afili-
ats en indústria, respectivament. A més de les 
dos activitats dites, que són les que tenen més 
empreses dins de la indústria, també hi destaca 
la indústria de l’alimentació. Respecte a la in-
dústria tèxtil, destaca la presència d’un conjunt 
d’empreses dedicades a la fabricació de xàrci-
es fonamentalment per a la pesca, però també 
per a esport o seguretat, com són Tecnología 
Deportiva SA, amb cinquanta-dos treballadors; 
IRC, Internacional de Redes y Cuerdas SA, amb 
cinquanta treballadors; Cabos y Cuerdas SA, 
amb quaranta-huit treballadors; Eurored Em-
presarial SL, amb quaranta-dos treballadors, i 
Rombull Ronets SL, amb quaranta-un treballa-
dors. En el sector del calçat cal assenyalar la 
presència de l’empresa Industrial Zapatera SA, 
amb cinquanta-dos treballadors.

Taula 1. Polígons industrials a la comarca, en el 2008. 

Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 

Ocupació. SEPIVA.

Municipis Nre. de 
polígons

industrials

Superfície 
total (m2)

% de la 
superfície 
industrial

Albatera 1 748.768 13,94

Algorfa 0 0 0

Almoradí 2 911.921 16,98

Benejúzar 3 135.024 2,51

Benferri 0 0 0

Benijófar 0 0 0

Bigastro 1 341.043 6,35

Callosa de 
Segura

0 0 0

Catral 1 269.418 5,02

Cox 1 247.053 4,6

Daya Nueva 1 110.816 2,06

Daya Vieja 0 0 0

Dolores 1 48.701 0,91

Formentera 
del Segura

0 0 0

Granja de 
Rocamora

0 0 0

Guardamar 
del Segura

2 800.266 14,9

Jacarilla 1 94.378 1,76

Montesinos, 
Los

1 232.962 4,34

Orihuela 1 293.510 5,46

Pilar de la 
Horadada

1 84.749 1,58

Rafal 1 76.439 1,42

Redován 1 248.655 4,63

Rojales 3 176.106 3,28

San Fulgencio 1 70.278 1,31

San Isidro 1 118.407 2,2

San Miguel de 
las Salinas

0 0 0

Torrevieja 1 362.402 6,75

TOTAL 25 5.370.896
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centren una mica més del 35% del total d’afili-
ats en indústria cada una. Entre les principals 
empreses destaquen Extrusión de Polímeros, 
amb quaranta-nou treballadors, i Redesmar, 
que en té trenta-sis, ambdós dedicades a l’ex-
trusió de fibres polimèriques, i a la transforma-
ció en fibres per a la construcció, fils, cordes, 
caps, amarres, xàrcies i altres productes, per 
a l’aplicació en sectors de construcció, pesca, 
agricultura i indústria.

A Catral, l’activitat industrial amb més empre-
ses és la indústria del cuiro i del calçat. L’acti-
vitat té el 57,7% del total d’afiliats en indústria. 
Dedicada a la fabricació de calçat, hi ha l’em-
presa Chilli Footwear SL, que té seixanta-qua-
tre treballadors. A Cox també té un pes signi-
ficatiu la indústria del cuiro i del calçat, junt 
amb la indústria de l’alimentació i la indústria 
tèxtil. Pertanyents a la indústria de l’alimen-
tació hi destaca la presència de les empreses 
Hermanos Fernández López SA, amb 288 tre-
balladors, i Cebollas Javaloyes SL, amb 277 
treballadors.

Els municipis de Rafal, Bigastro i Redován mos-
tren dins de la indústria com a activitat més re-
llevant la confecció de peces de vestir, i també 
la indústria de l’alimentació en el cas dels dos 
darrers. En el cas de Rafal, en el sector de l’ali-
mentació sobreïx l’empresa Manuel Mateo Can-
del SL, fundada en 1972, que té seixanta-quatre 
treballadors, i en el sector de peces de vestir, 
l’empresa Artesanía Amaya SL, que en té vint-i-
nou i està especialitzada en confecció per a xi-
quets. Pel que fa al municipi de Bigastro, pot as-
senyalar-se la presència de l’empresa Perales 
y Ferrer SL, que té 141 treballadors i està dedi-
cada al cultiu, collita i manipulació de cítrics. El 
municipi de Dolores destaca per l’especialitza-
ció en la indústria del cuiro i del calçat, activitat 
que registra vora el 40% del total d’afiliats en 

indústria. També té un pes rellevant la indús-
tria del paper amb un 35% de treballadors. Cal 
destacar com a empresa amb més treballadors 
Vegabaja Packaging SL, amb 121 treballadors, 
especialitzada en producció d’envasos i emba-
latges de cartó ondulat.

Finalment, l’activitat industrial amb més pes a 
Torrevieja és arreplega, tractament i eliminació 
de residus, amb el 33,8% del total d’afiliats en 
indústria. La indústria de l’alimentació, captació, 
depuració i distribució d’aigua i altres indústries 
extractives també hi tenen un pes significatiu, re-
gistren cada una una mica més del 10% d’afiliats 
en indústria del municipi. L’empresa que té més 
treballadors és Aguas del Arco Mediterráneo SA, 
noranta treballadors, que gestiona el servei de 
distribució d’aigua potable, clavegueram i de-
puració d’aigües residuals per a uns 120.000 
clients; és en l’àmbit dit el quart proveïdor de la 
Comunitat Valenciana.

Cal destacar que s’hi ha produït un creixement 
de l’activitat industrial durant els darrers anys 
que apunta cap a una estructura econòmica amb 
un potencial de diversificació elevat. D’altra ban-
da, l’àmplia tradició agrícola basada principal-
ment en els cultius hortofructícoles i cítrics ha 
desenvolupat una indústria agroalimentària i de 
comercialització important, que genera un va-
lor afegit elevat al producte. La importància del 
sector agroalimentari hi ha evolucionat cap al 
desenvolupament d’un clúster especialitzat en el 
sector hortofructícola, format fonamentalment 
per les empreses del sector agrícola, empreses 
de la indústria alimentària i del sector de comerç 
en gros de productes alimentaris. Actualment, es 
destaca la necessitat d’impulsar la innovació en 
la transformació agroalimentària per a augmen-
tar el valor afegit i competitivitat, i afavorir la 
productivitat i la sostenibilitat dels productes de 
la indústria agroalimentària del territori.
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