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PRESENTACIÓ
Els avanços en la innovació són el vector neces-
sari per a la millora de la productivitat, i aquesta 
és la clau per a un desenvolupament sostenible 
i una millor ocupació.

Cinc elements es configuren com a fonamen-
tals perquè el cercle virtuós d’innovació i millo-
ra de la competitivitat siga un èxit, i els cinc es 
donen en el nostre territori:

En primer lloc, la implicació dels empresaris 
valencians en els processos d’innovació em-
presarial (tant en innovació de producte , fabri-
cació i de comercialització), element de primer 
ordre per a generar aqueix cercle virtuós.

En segon lloc, l’associacionisme empresarial: 
els clústers empresarials són vehicles impres-
cindibles de generació de sinergies i millora 
contínua.

En tercer lloc la col·laboració entre empreses i 
Institucions públiques, que resulta fonamental 
per a possibilitar la transferència tecnològica 
entre els centres d’investigació i les empreses.

En quart lloc, una formació professional enfo-
cada a les necessitats de l’entorn empresarial: 
la prova és que els territoris amb millors nivells 
de qualificació en termes d’innovació són els 
que mostren les taxes de desocupació més bai-
xes de la Comunitat.

I en cinqué lloc, i no menys important, l’esforç 
de les Administracions Públiques en inversió 
pública destinada al desenvolupament de pro-
grames de suport a la innovació.

Des de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, i els seus 
Ens dependents, IVACE, LABORA i INVASSAT 
hem tingut sempre molt present la importància 
dels incentius a la innovació i la competitivitat 
empresarial, com un dels elements clau per 
propulsar la nostra economia.

Hem quasi duplicat en la IX Legislatura la inver-
sió pública en incentius i ajudes a la innovació 
i a la competitivitat empresarial, respecte a les 
xifres de la VIII Legislatura. 

I tenim un pressupost per a 2020 de 76,3 mili-
ons per continuar donant nou impuls a aquesta.

És indubtable el dinamisme de la innovació al 
nostre territori, destacant per damunt de la res-
ta el sector manufacturer d’alta tecnologia i el 
de serveis d’alta tecnologia. 

Però també és indubtable que la realitat és 
complexa, i que la innovació i l’ocupació presen-
ten perfils molt diferents als diversos territoris 
que la componen, condicionats pel sistema 
urbà i per la diversitat de la nostra estructura 
econòmica comarcal. 

Aquesta és una de les principals conclusions 
del present treball engegat per LABORA. 

Per això, estudis com el present i com altres 
generats en el si d’AVALEM TERRITORI són pe-
ces fonamentals per a entendre la realitat de la 
nostra terra, per tal de dissenyar les polítiques 
públiques adequades en cada moment i lloc , de 
la manera més eficient possible, tot en la recer-
ca d’una societat més inclusiva i cohesionada.

Enric Nomdedéu i Biosca
Secretari Autonòmic d’Ocupació

Director General de Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació
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A) DEFINICIÓ I ALTRES CONSIDERACIONS 
GENERALS DE LA INNOVACIÓ TERRITORIAL

La innovació territorial s’identifica amb un ter-
me sinònim, la intel·ligència territorial. Se-
gons María Jesús Perea (2018) es tracta d’un 
mitjà per a un millor coneixement del territori i 
per a controlar millor el seu desenvolupament.

Els actors principals que contribueixen a aquest 
procés són els científics i tècnics, i la comunitat 
territorial. Entre ells és fonamental la coparti-
cipació, la co-construcció i la col·laboració; així 
com la comunicació i la informació. La intel·li-
gència territorial es recolza en diversos fona-
ments: el desenvolupament sostenible, basat 
en els 17 objectius del desenvolupament sos-
tenible (ODS); la governança, encara per desen-
volupar; i les tecnologies relacionades amb la 
informació i la comunicació (TIC).

La innovació en el territori està lligada al capi-
tal intel·lectual de manera que, com assenyala 
Víctor López (2009) són més eficients els territo-
ris amb major inversió en innovació, per la qual 
cosa les divergències augmenten en considerar 
el generador de capital intel·lectual estructural. 
És notòria la incidència de la implantació de les 
TIC en la taxa d’atur, sent precisament aquelles 
regions menys desenvolupades en termes de 
TIC les que habitualment estan afectades en 
major mesura per l’augment de la taxa d’atur. 

De les diverses definicions d’innovació optem 
per la recollida en el Manual d’Oslo, en la Guia 
per a la recollida i interpretació de dades sobre 
innovació, editat conjuntament per l’OCDE i EU-
ROSTAT. La primera edició de 1992 se centrava 
en el sector manufacturer, l’edició de 1997 va 
ampliar la seua aplicació al sector serveis.

S’entén per innovació la concepció i implantació 
de canvis significatius en el producte, el procés, 
el màrqueting o l’organització de l’empresa amb 
el propòsit de millorar els resultats. Els canvis 
innovadors es realitzen mitjançant l’aplicació 
de nous coneixements i tecnologia que poden 
ser desenvolupats internament, en col·labora-
ció externa o adquirits mitjançant serveis d’as-
sessorament o per compra de tecnologia.

Les activitats d’innovació inclouen totes les ac-
tuacions científiques, tecnològiques, organitza-
tives, financeres i comercials que condueixen 
a la innovació. Es consideren tant les activitats 
que hagen produït èxit, com les que estiguen en 
curs o les realitzades dins de projectes cancel-
lats per falta de viabilitat.

Els processos d’innovació estan lligats a la ge-
neració de coneixement, a la investigació, i a 
la transferència d’aquest. D’aquesta manera la 
innovació implica la utilització d’un nou conei-
xement o d’una nova combinació de coneixe-
ments existents. Els processos que aglutinen 

1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

Jorge Hermosilla Pla, Ghaleb Fansa. Universitat de València. 
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la generació de coneixement es duen a terme 
mitjançant una sèrie d’activitats. Aquestes són 
considerades com a elements d’innovació quan 
estan orientades a la realització d’algun dels 

quatre tipus d’innovació del Manual d’Oslo que 
en última instància permetran millorar els re-
sultats de l’empresa.

MODALITATS D’INNOVACIÓ

A. I+D Recerca i Desenvolupament.

La I+D només constitueix una de les etapes del procés d’innovació, perquè cal atendre altres 

activitats que complementen el procés d’incorporació de la innovació a l’empresa.

La I+D fa referència a la investigació fonamental i aplicada per a adquirir nous coneixements, 

l’assoliment d’invencions específiques o la modificació de les tècniques existents.

De la mateixa manera s’atén el desenvolupament de nous conceptes de productes, de processos 

o mètodes per a avaluar la seua factibilitat tècnica i la seua viabilitat econòmica. En aquesta fase 

s’inclouen també les investigacions posteriors per a modificar els dissenys o les funcionalitats 

tècniques.

B. Altres activitats de la Innovació 

Es tracta d’accions que no són pròpies de la I+D però formen part de la innovació, i es comple-

menten. Ens referim per exemple a:

a) La definició de nous conceptes, processos, mètodes de comercialització o canvis organitza-

tius concebuts per mitjà de:

• servei propi de màrqueting a través de les relacions amb clients,

• aplicació d’investigacions fonamentals o estratègiques, pròpies o alienes, 

• ampliació de les capacitats de disseny i desenvolupament, mitjançant observació dels seus 

competidors,

• aportacions de consultors.

b) Igualment l’empresa pot aconseguir nou coneixement útil per a innovar, adquirint:

• informació tècnica, 

• drets sobre invencions patentades (el que exigeix generalment una labor de recerca i desen-

volupament per a modificar la invenció i adaptar-la a les pròpies necessitats),

• coneixements tecnològics i experiència recorrent a serveis d’enginyeria, disseny o qualsevol 

altre servei de consultoria.

c) L’augment de l’experiència professional necessària en el procés d’innovació mitjançant for-

mació o contractació de nou personal.

d) La inversió en equips, programes informàtics o inputs intermedis que incorporen el treball 

d’innovació realitzat per uns altres.

e) La reorganització dels sistemes de gestió i del conjunt d’activitats empresarials.

f) El desenvolupament de nous mètodes de comercialització i venda.
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B) LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL I SOCIAL. EL 
COMPORTAMENT INNOVADOR DEL TERRITORI

La innovació no es distribueix de manera ho-
mogènia en el territori. Una de les raons per 
la quals el desenvolupament socioeconòmic 
és diferent en el territori és precisament per la 
desigual incidència de la innovació. El desenvo-
lupament territorial depén de l’existència de re-
cursos, la implantació de xarxes empresarials i 
socials, i pels processos d’innovació, caracterit-
zats per la seua diversitat. Per a Ricardo Mén-
dez (2002) i Mario Albornoz (2009) la innovació 
territorial atén dues dimensions, la societat 
del coneixement (que es refereix a la innovació 
empresarial) i el sistema social d’innovació (que 
atén la innovació social).

L’estudi de la innovació i la seua incidència ter-
ritorial ha d’abordar en conseqüència les dues 
dimensions:

La innovació empresarial. Suposa la millora de 
la competitivitat de les empreses per la incor-
poració de noves tecnologies i coneixements. 
Es tendeix a la societat del coneixement, basa-
da en: (a) activitats científiques i tecnològiques, 
(b) activitats organitzacionals, (c) activitats fi-
nanceres i (d) activitats comercials.

Es diferencien 4 modalitats d’innovació em-
presarial, relacionada amb l’empresa (Manual 
d’Oslo): (a) Producte. (b) Procés. (c) Organitza-
ció. (d) Màrqueting.

La innovació social. La innovació és un esdeve-
niment col·lectiu i social. La teoria dels siste-
mes adquireix especial rellevància, perquè es 
tracta d’analitzar el sistema social d’innovació, 
integrat pel conjunt d’institucions i actors soci-
als.

C) L’ANÀLISI DE LA INNOVACIÓ TERRITORIAL

Seguint les indicacions de Ricardo Méndez 
(2002), l’anàlisi de la innovació territorial re-

quereix la identificació de les claus tant de la 
innovació empresarial com de la social.

C.1) LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Respon a una sèrie de condicionants propis 
de les empreses com les trobades en l’entorn 
econòmic d’aquestes. Les Pimes, bàsiques en 
el teixit empresarial (valencià), necessiten com-
partir la tasca d’innovació amb altres empreses 
i amb establiments públics d’investigació. El fi-
nançament de la innovació pot ser un obstacle 
important.

Segons el Manual d’Oslo, es poden diferenciar 
algunes característiques de la innovació em-
presarial segons la naturalesa dels sectors: (a) 
En els sectors d’alta tecnologia, la I+D exerceix 
un paper central en les activitats d’innovació, 
mentre que altres sectors adapten coneixement 
i tecnologia ja existent. (b) Segons el manual en 
el sector serveis s’innova per procés continu, 
introduint modificacions progressives en pro-
ductes i en processos. Aquesta característica 
pot complicar la identificació específica de les 
activitats vinculades. (c) En sectors de baix o 
mig contingut tecnològic les activitats d’innova-
ció s’orienten a millorar l’eficiència en els pro-
cessos de producció, a diferenciar els produc-
tes i la seua comercialització. Sovint aquestes 
innovacions impliquen la integració de produc-
tes d’alta tecnologia i de tecnologia avançades.

Determinats factors interns condicionen la in-
novació de l’empresa, com:

a.  Posició de mercat.
b.  Estructura organitzativa.
c.  I+D, planificació estratègica i de mercat.
d.  Recursos financers.
e.  Xarxes d’innovació internes.
f.  Actitud de la direcció cap a la innovació.

El Manual d’Oslo recull diversos temes relaci-
onats amb aquests factors interns, entre els 
quals destaquem:
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• Millorar la qualitat dels béns i serveis.
• Millorar la flexibilitat de la producció o la presta-

ció del servei.
• Reduir els costos laborals unitaris.
• Reduir el consum de materials i d’energia.
• Reduir els costos de disseny dels productes.
• Reduir les demores en la producció.
• Complir les normes tècniques del sector d’acti-

vitat.
• Reduir els costos d’explotació vinculats a la 

prestació de serveis.
• Augmentar l’eficiència o la rapidesa de l’aprovi-

sionament i/o del subministrament dels béns o 
serveis.

• Millorar la capacitat quant a tecnologies de la 
informació.

• Millorar la comunicació i la interacció entre les 
diferents activitats de l’empresa.

• Intensificar la transferència de coneixements 
amb altres organitzacions i la manera de com-
partir-los.

• Augmentar l’adaptabilitat a les diferents de-
mandes dels clients.

• Establir relacions més estretes amb la clientela.
• Millorar les condicions de treball.

De la mateixa manera la innovació empresari-
al precisa de determinats factors externs de 
l’empresa per a la millora dels processos que la 
faciliten. Destaquen els factors de localització 
a la regió, la política d’Innovació Tecnològica, i 
l’entorn competitiu de l’empresa.

a) Factors de localització a la regió: Ocupació 
qualificada. Serveis de suport I+D. Serveis de 
transferència tecnològica. Eficiència estructura 
econòmica territorial. Factors d’atracció.

b) Política d’Innovació Tecnològica: Incentius a 
la inversió empresarial I+D. Incentius a xarxes 
de cooperació per a I+D.

c) Entorn competitiu de l’empresa: Demanda del 
mercat. Situació competitiva. Inserció en mer-
cats globals i regionals. Procés tecnològic. Dina-
misme de sectors amb presència territorial.

El Manual d’Oslo atén a determinats temes rela-
cionats amb els factors externs de la innovació 
empresarial, com són:

• Reemplaçar els productes progressivament 
retirats.

• Augmentar la gamma de béns i serveis.
• Desenvolupar productes respectuosos amb el 

Medi ambient.
• Augmentar o mantindre la quota de mercat.
• Introduir-se en nous mercats.
• Augmentar la visibilitat o l’exposició dels pro-

ductes.
• Reduir el termini de resposta a les necessi-

tats dels clients.

C.2) LA INNOVACIÓ SOCIAL

L’anàlisi de la innovació territorial precisa de la 
perspectiva social. De fet està relacionada amb 
el denominat Sistema d’Innovació Social, que 
atén la dimensió coral i escènica dels proces-
sos d’innovació.

En aqueix sentit cal tindre en compte els pro-
cessos que generen i acompanyen a la innova-
ció social. Ens referim a:

- La formació reglada i ocupacional.
- La cooperació institucional.
- Les xarxes territorials, públiques i empresari-

als.
- La governabilitat i administració pública.
- Intangibles com la tradició, el “saber fer” i 

l’actitud social.
- Actors públics i privats.

De la mateixa manera s’ha d’atendre l’anàlisi 
dels actors territorials que participen de la in-
novació territorial:

a) Institucions públiques locals: Governs i admi-
nistracions locals. Governs i administracions 
provincials i autonòmics. Mancomunitats de 
municipis. Agències i agents de desenvolupa-
ment local.
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b) Institucions públiques Supraregionals: Ad-
ministració Central. Administració Comissió 
Europea. Universitats i Centres d’investigació 
públics.

c) Organitzacions Econòmiques: Empreses i 
associacions empresarials. Cambres de Co-
merç i Indústria. Centres Tecnològics i de 
Serveis. Sindicats.

d) Societat Civil: Associacions i ONGs. Grups 
d’Acció Local (GALs). Centres de Formació. 
Ciutadania.

C.3) EFECTES TERRITORIALS DE LA 
INNOVACIÓ EMPRESARIAL I SOCIAL

La innovació, tant empresarial com social, ge-
nera una sèrie de petjades que poden identifi-
car-se en el territori mitjançant una sèrie d’in-
dicadors. Per a la innovació empresarial i amb 
dimensió territorial destaquem:

- Creixement econòmic i poblacional.
- Competitivitat territorial (eficiència, qualitat, 

etc.).
- Creació de noves empreses i ocupacions.
- Adequada inserció en mercats externs.
- Millora de capital físic (infraestructures, etc.).

La innovació social genera una sèrie d’efectes 
territorials que s’identifiquen mitjançant:

• La valorització del capital territorial.
• El diagnòstic i planejament estratègic.
• El sorgiment d’iniciatives locals.
• El benestar i l’equitat social.
• La millora de qualitat mediambiental.
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D) INDICADORS DE LA INNOVACIÓ

De les diferents classificacions d’indicadors 
que permeten identificar i avaluar la inno-
vació, proposem la dissenyada per Lugonés, 
Gutti i Le Clech (2007), organitzada mitjan-

çant tres blocs o mòduls relacionats amb la 
innovació: (1) Estratègies innovativas. (2) Re-
sultats de les activitats d’innovació i apropi-
abilidad. (3) Obstacles a la innovació, fonts 
de finançament i aprofitament d’instruments 
públics.

1. Estratègies innovatives

1.1. Activitats d’Innovació (Esforços realitzats) 

1.2. Vinculacions i cooperació amb altres agents del sistema 

1.3. Fuentes d’informació per a la innovació

1.4. Determinants dels esforços innovadors

1.5. Objectius dels esforços innovadors

1.6. Capacitats tecnològiques i capacitats d’absorció 

1.7. La gestió de qualitat en l’empresa 

2. Resultats de les activitats d’innovació i apropiabilidad 

2.1. Innovacions introduïdes 

2.2. Abast de les innovacions 

2.3. Impacte de les innovacions

2.4. Apropiabilidad 

3. Obstacles a la innovació, Fuentes de finançament i aprofitament d’instruments públics. 

3.1. Obstacles endògens i exògens a la realització d’esforços innovadors

3.2. Fonts de finançament per a la innovació

3.3. Coneixement i ús d’instruments públics de promoció de la innovació 
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A continuació s’enumeren aquells criteris i in-
dicadors que valorem més interessants per a 

l’estudi de la innovació territorial en la Comuni-
tat Valenciana. 

1. Estrategias innovativas 

1.1. Activitats d’Innovació (Esforços realitzats) 

Propòsit: Conéixer la magnitud i l’estructura de les despeses realitzades en Activitats d’In-
novació, a saber: Recerca i desenvolupament (I+D) interna, Recerca i desenvolupament (I+D) 
externa, Adquisició de maquinària i equip, Adquisició de hardware, Adquisició de software, 
Adquisició de Tecnologia desincorporada, Contractació de consultories i assistència tècnica, 
Activitats d’Enginyeria i Disseny Industrial (IDI), Capacitació del personal, Màrqueting. 

El conjunt d’indicadors:

a) Número de empresas innovativas y porcentaje sobre el total, entendiendo por innovativa 
a la que ha realizado actividades de innovación, independientemente del resultado logrado. 

b) Número de empresas que realizaron actividades de I+D y porcentaje sobre el total. 

c) Intensidad del gasto en Actividades de Innovación (AI): el gasto en AI como porcentaje de 
la facturación para el mismo año o período.

 d) Intensidad del gasto en I+D: el gasto en I+D como porcentaje de la facturación para el 
mismo año o período.

e) Estructura del gasto en AI: Porcentajes del total del gasto en AI.

f) Número de empresas relacionadas con sectores innovadores (consulta del CNAE)

g) Porcentaje de empresas (las anteriores del punto f) respecto al total (consulta del CNAE)

1.4. Els esforços innovatius. Aprofitament d’una idea o de novetats científiques i tècniques. 

1.5. Objectius dels esforços innovatius   

a) Cerca de reduccions en els costos de producció mitjançant: ús de nous materials, reorga-
nització del procés productiu, incorporació de nous béns de capital, canvis en els canals de 
distribució, canvis en l’estratègia de màrqueting, millores en l’aprofitament de la mà d’obra, 
altres. 

b) Diferenciació de productes: modificació en les prestacions o característiques del producte, 
llançament de nous productes, cerca de nous nínxols o mercats. 

1.7. La gestió de qualitat en l’empresa. Punts de control, plantilles de seguiment, proces-
sos certificats, productes certificats.
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3. Aprofitament d’instruments públics per a la innovació

a) Coneixement: Nombre d’empreses i percentatge sobre el total que té coneixement de les 
institucions i programes oficials d’estímul a les activitats d’innovació. 

b) Utilització: Nombre d’empreses i percentatge sobre el total que ha utilitzat els fons oferits 
per les institucions i programes. 

2. Resultats de les activitats d’innovació i apropiabilidad 

2.1. Innovacions introduïdes 

a) Innovacions de producte: productes nous, productes significativament millorats. 

b) Innovacions de procés: processos nous, processos significativament millorats. 

c) Innovacions en organització i en comercialització. 

2.2. Abast de les innovacions: novetats només per a l’empresa, en el mercat nacional, i a 
escala internacional.

2.3. Impacte de les innovacions: evolució relativa de les vendes, canvis en el grau d’inserció 
externa: evolució de les exportacions, canvis en els nivells de productivitat: vendes/ocupa-
ció, percentatge de les vendes totals en el període, explicat per productes nous o millorats, 
evolució dels nivells de salari mitjà de l’empresa, evolució de l’antiguitat mitjana dels treba-
lladors de l’empresa. 

2.4. Apropiabilidad

Mètodes de protecció formal: marca, patents, disseny industrial, denominació d’origen, drets 
d’autor.

Quantitat de patents obtingudes: al país i a l’estranger.
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E) LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ. 
ANÀLISI D’ALGUNES VARIABLES DE 
REFERÈNCIA

Per a la identificació dels processos d’innovació 
en el territori de la Comunitat Valenciana ens 
hem servit d’algunes variables que permeten 
assenyalar on i com es distribueixen aquests 
processos. Davant la impossibilitat de manejar 
indicadors d’innovació habituals, comentats en 
capítol anterior, hem optat per analitzar algu-
nes dades que faciliten la identificació dels de-
sequilibris territorials existents en funció de la 
distribució de la innovació.

Els indicadors seleccionats fan referència a les 
millores en matèria de producte, procés, orga-
nització o màrqueting. S’han analitzat les sol-
licituds de patents, de dissenys industrials, de 
marques, i noms comercials. A més de les con-
cessions de subvencions de l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques. Seguidament els afiliats 
en sectors d’alta tecnologia manufacturers i de 
serveis. I finalment, les ajudes i subvencions en 
I+D+I de l’IVACE, Institut Valencià de Competiti-
vitat Empresarial.

Patents. És un dret exclusiu que es concedeix 
sobre una invenció. La patent protegeix una in-
venció que ofereix una nova solució tècnica a un 
problema. Una patent faculta al seu titular a de-
cidir si la invenció pot ser utilitzada per tercers 
i de quina forma.

Dissenys industrials. Constitueix l’aspecte orna-
mental o estètic d’un article o producte. L’Ofici-
na de Patents i Marques protegeix l’autoria dels 
dissenys registrats. En qualsevol cas el dret 
sobre Disseny Industrial protegeix només l’as-
pecte estètic.

Marques. És un títol que concedeix el dret exclu-
siu a la utilització d’un signe per a la identifica-
ció d’un producte o un servei en el mercat. Po-
den ser paraules, imatges, figures, símbols, etc.

Noms comercials. És un títol que concedeix el 
dret exclusiu a la utilització de qualsevol signe 
o denominació com a identificador d’una em-
presa en el tràfic mercantil. Els noms comerci-
als, com a títols de propietat industrial, són in-
dependents dels noms de les societats inscrites 
en els Registres Mercantils.

Llistat de sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia. 
CNAE.

CNAE 2009 SECTORS

Sectors manufacturers d’alta tecnologia

21 Fabricació de productes farmacèutics

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

30.3 Construcció aeronàutica i espacial, i maquinaria

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia

20 Indústria química

25.4 Fabricació d’armes y municions

27 a 29 Fabricació de material i equip elèctric. Fabricació de vehicles de motor, remolques

30-30.1-30.3 Fabricació d’altre material de transport excepte: construcció naval, construcció aeronàutica i 
espacial, i la seua maquinaria

32.5 Fabricació d’instruments subministres mèdics i odontològics

Servicis d’alta tecnologia

59 a 63 Activitats audiovisuals. Activitats de programació, emissió de radio i TV. Telecomunicacions. Pro-
gramació Informàtica. Servicis d’Informació.

72 Investigació i desenvolupament
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L’explotació de les citades variables permet la 
identificació dels processos de concentració de 
la implantació de la innovació en el territori, a 
les comarques valencianes i en els Pactes per 
l’Ocupació, així com el dinamisme de la pròpia 
innovació en termes espacials.

La concentració territorial de la innovació: la 
relació amb l’estructura econòmica comarcal 
i el sistema urbà valencians

Si atenem les patents sol·licitades per les em-
preses valencianes per al període 2008-2017, 
els valors absoluts no són rellevants: 3.546 sol-
licituds en 10 anys, la qual cosa representa a 
penes 1,8 patents per 1.000 empreses, anual-
ment.

Per a aqueix període és notòria la destacada 
concentració de sol·licituds de patents en les 
principals aglomeracions urbanes valencianes, 
coincidint a més amb els focus industrials.

L’Àrea Metropolitana de València, representada 
per L´Horta (Nord, Sud i la pròpia capital) aca-
para el 33,9% de les patents del període 2008-
2017. A continuació trobem la conurbació d’Ala-
cant-Elx, és a dir, les comarques de L´Alacantí 
i Baix Vinalopó, amb el 17,5%; Gandia i la seua 
comarca, la Safor (15,3%); la Plana Alta de Cas-
telló, i la Ribera Alta del Xúquer (5% i 3,3%, res-
pectivament). 

La distribució territorial de les subvencions 
concedides per l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques, en 2018, confirma aqueixos dese-
quilibris territorials com a conseqüència de la 
concentració de les ajudes de l’administració 
pública:

El 53% del nombre de subvencions es van des-
tinar a l’Àrea Metropolitana de València i la seua 
segona corona metropolitana (Camp de Túria 
i la Ribera Alta). A continuació trobem l’eix de 
les comarques centrals valencianes, constituït 
per la Vall d´Albaida, l´Alcoià i la Safor, amb el 
16%; la conurbació d’Elx-Alacant (Baix Vinalopó 

i Alacantí), el 11,4%; i la Plana de Castelló, amb 
el 8,6%.

El 58,5% del volum total de les ajudes es van di-
rigir a l’Àrea Metropolitana de València, el Camp 
de Túria i la Ribera Alta. Els segueixen Vall d´Al-
baida, l´Alcoià i la Safor, amb el 11,9%; el Baix 
Vinalopó i l´Alacantí, amb el 8,6%; i la Plana de 
Castelló, amb el 7,7%.

Les marques sol·licitades constitueixen un 
bon indicador dels processos d’innovació en la 
comercialització de productes. L’Àrea Metropo-
litana de València concentra el 39% de les mar-
ques per al període 2008-2017. La conurbació 
d’Alacant-Elx, recull el 18,9%. A continuació tro-
bem una sèrie de comarques amb uns valors 
entre 3% i 4%: La Plana Alta (4,2%), el Camp de 
Túria (3,8%), la Vega Baixa (3,9%), les Marines 
(3,6% i 2,9%), i la Safor (3,4%).

En els Pactes per l’Ocupació la distribució de les 
marques sol·licitades és desigual. Els tres Pac-
tes de l’Àrea Metropolitana de València aglu-
tinen el 39% de les marques. El focus alacantí 
integrat pels pactes de la capital, Alacantí i Elx, 
recull el 17%. A continuació se situa el pacte del 
Camp de Túria, amb el 3,7%.

De la mateixa manera esdevé amb els noms co-
mercials, analitzats per al període 2008-2017. 
De nou l’Àrea Metropolitana de València (la capi-
tal i les dues comarques de l´Horta Nord i Sud), 
juntament amb la comarca de la segona corona 
metropolitana, el Camp de Túria, concentren el 
43,5% dels noms comercials sol·licitats per a 
l’esmentada dècada. El Baix Vinalopó (Elx) i l´A-
lacantí (Alacant) aglutinen el 14,3%; les Planes 
de Castelló, el 9,2%; les Marines alacantines, el 
8,6%; i la Vega Baixa, el 5,9%. La resta no posse-
eix valors destacats.

L’estudi de les sol·licituds de dissenys indus-
trials per al període 2008-2017 ens permet 
subratllar el significat que adquireixen deter-
minats sectors industrials, molt lligats a la con-
tínua innovació relacionada amb el propi sector 
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manufacturer. D’aquesta manera es pot argu-
mentar el 34,3% de les sol·licituds de dissenys 
industrials per a aqueix període en la conurba-
ció d’Elx-Alacant. La indústria del calçat i els 
seus derivats adquireix protagonisme. L’Àrea 
Metropolitana de València es col·loca en segona 
posició, amb el 29,4%. L´Alcoià i la Vall d´Albai-
da, especialitzades en la indústria tèxtil, sumen 
9,3%. A continuació trobem el Camp de Túria, 
amb el 4,8%.

L’anàlisi dels dissenys industrials per als Pac-
tes per l’ocupació revela el protagonisme d’al-
guns d’ells, en funció de la seua especialització 
industrial. El Pacte d’Elx concentra el 26,4% de 
les sol·licituds. Li segueix els Pactes de l´Hor-
ta Sud (11,9%), València (11%), Pactem Nord 
(6,5%), Alacant (6%) i Camp de Túria (4,8%).

El dinamisme de la innovació territorial

Un indicador fiable de la intensitat i dinamisme 
dels processos d’innovació en el territori és el 
nombre de patents sol·licitades per 1.000 em-
preses. Anualment, per a la Comunitat Valenci-
ana aquest valor és de 1,8.

Les comarques que s’identifiquen com més di-
nàmiques són La Safor (9,8 patents sol·licitades 
per 1.000 empreses); seguida de L´Alcalatén 
(3,9), L´Horta Nord (3,7) i Baix Vinalopó (3).

Els Pactes per l’Ocupació de la Comunitat Va-
lenciana recullen aqueixes diferències. El Pacte 
de la ciutat de València aglutina el 18,6% de les 
patents del període 2008-2017. Ocupa el primer 
lloc. A continuació se situen la Safor (15,3%), 
Pactem Horta Nord (9,1%), Elx (6,8%), Pacte 
Horta Sud (6,2%), L´Alacantí (5,2%), la capital 
d’Alacant (4,5%), els Municipis Ceràmics caste-
llonencs (4,1%), i la Ribera del Xúquer (4%).

Els restants 18 pactes per l’ocupació es repar-
teixen el 30% del volum de patents. El 7,9% 
d’aquestes van ser sol·licitades des de territoris 
no pertanyents a Pactes.

L’anàlisi de les marques sol·licitades per 1.000 
empreses, per a 2017, ens permet identificar 
quins territoris comarcals són més dinàmics. 
Destaca la Vall d´Albaida, amb 57 marques. En-
tre 40 i 50 marques anuals es troben València 
capital (49), l´Horta Nord (48), el Baix Vinalopó 
(48), la Costera (44), i el Camp de Túria (43). En-
tre 30 i 40, l´Alacantí (35), la Safor (33) i l´Horta 
Sud (32). La resta són poca significants.

Els afiliats en sectors relacionats amb l’alta 
tecnologia

Al voltant de 95.000 treballadors afiliats en 
la Seguretat Social estan ocupats en sectors 
manufacturers d’alta tecnologia, serveis d’al-
ta tecnologia i manufacturers de mitjana-alta 
tecnologia. Representen el 5,1% del total d’afi-
liats ocupats de la Comunitat Valenciana. El 5% 
d’eixos treballadors no treballen en territoris 
recollits en els Pactes per l’Ocupació. Aquests 
es redistribueixen en funció de la seua especi-
alització industrial i serveis, en relació al grau 
d’alta i alta-mitja tecnologia.

La Ribera representa el 17,9% dels afiliats de la 
Comunitat Valenciana relacionats amb alta tec-
nologia. La indústria automobilística de la Ford 
i els sectors auxiliars és determinant. València 
capital (17,8%), L´Horta Nord (14,2%) i L´Hor-
ta Sud (5,6%), els tres pactes de l’Àrea Metro-
politana de València, constitueixen el principal 
focus d’ús d’alta tecnologia, identificat amb una 
contrastada estructura industrial diversificada.

La indústria de la ceràmica proporciona el dina-
misme del Pacte de Municipis Ceràmics (6,9%). 
El Pacte d’Alacant aglutina el 6,5%. El Camp de 
Túria, finalment, el 5,9%.

¿Quins Pactes destaquen per la seua especialit-
zació en afiliats relacionats amb l’alta tecnolo-
gia? Si atenem els ocupats en aqueixos sectors 
en relació amb el total d’ocupats, es pot diferen-
ciar quins superen la mitjana de la Comunitat 
Valenciana (5,1%). Són: Plana Nord (19,1%); La 
Ribera (15,9%); Camp de Túria 10,2%); Municipis 
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Ceràmics (9,7%); Foia de Buñol (8,8%); Alcoi-On-
tinyent (6,2%).

L’IVACE i el sector I+D+I: les ajudes oficials a 
la competitivitat empresarial

S’ha procedit a l’anàlisi de les ajudes concedi-
des per l’Institut Valencià de Competitivitat Em-
presarial, tant per programes com per la seua 
distribució territorial. Els resultats en aqueix 
sentit corroboren les conclusions d’apartats 
anteriors.

Per al període 2015-2018 l’IVACE va concedir 
al voltant de 41,5 milions d’euros, mitjançant 
3.051 ajudes a beneficiaris, en programes di-
rigits a millorar la capacitat d’innovació de les 
empreses, especialment les PIME, donada l’es-
tructura empresarial valenciana. Destaquen les 
ajudes a la Innovació (40,6% de la inversió) i en 
particular a la digitalització de les PIME (37%). 
Altres programes destacats són els destinats a 
la creació d’empreses innovadores (8%), la I+D 
relacionada amb la cooperació (6,5%), i la po-
tenciació dels departaments d’I+D+I de les em-
preses (4%).

La distribució geogràfica de les 3.051 ajudes i 
subvencions respon a la desigual localització 
de les empreses valencianes. És palés els enor-
mes contrastos que s’aprecien en els mapes 
adjunts, on destaquen tant les concentracions 
de gran part de les ajudes, com l’absència abso-
luta en nombrosos territoris, inclosa la totalitat 
dels municipis de diverses comarques.

La zonificació resultant és reflex dels diversos 
processos econòmics i socials implantats en el 
territori valencià:

a)  Les tres aglomeracions urbanes de la Co-
munitat Valenciana constitueixen els tres 
focus fonamentals. Castelló de la Plana i el 
seu entorn, València i la seua Àrea Metropo-
litana (AMV), i la conurbació configurada per 
Alacant i Elx. Les majors concentracions em-
presarials es troben en aqueixos territoris.

b)  Els principals eixos de comunicació. L’eix li-
toral de nord a sud; l’eix de València cap a 
l’interior (A-3), a través de la Foia de Buñol-C-
hiva i Requena; i l’eix interior des de l’AMV a 
les comarques centrals, a través d’Ontinyent 
i Alcoi.

c)  Certa dispersió geogràfica en el sud, a cau-
sa de l’existència del sistema urbà d’Alacant, 
implantat en diverses comarques amb cen-
tres urbans de certa rellevància.

d)  Un ampli conjunt de municipis sense cap 
ajuda concedida per part de l’IVACE. Es trac-
ta de la Comunitat Valenciana menys desen-
volupada, la “despoblada”. Destaca:

a. L’interior de Castelló: el Maestrat, l’Alt 
Millars, l’Alt Palància, la part interior de 
la Plana Alta.

b. L’interior de València, amb comarques 
com ara el Racó d’Ademuz, els Serrans, 
la Vall d’Ayora i la Canal de Navarrés; 
l’interior de Requena-Utiel i sectors 
muntanyencs.

c. El sector muntanyenc de les Comarques 
Centrals, com la Safor, el Vall d´Albaida, 
les Marines i l´Alcoià.
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Pactes i Acords per l’Ocupació

Afiliats a la Seguretat Social 2018 (trimestre 4) Percentatge d’afiliats en sectors manufacturers d’alta 
tecnologia, serveis d’alta tecnologia i manufacturers 
de mitjana-alta tecnologia

Total afiliats Sectors manufacturers d’alta 
tecnologia, serveis d’alta 
tecnologia i manufacturers de 
mitjana-alta tecnologia

respecte al total d’afiliats 
a la S. S.

respecte al total d’afiliats 
en els mateixos sectors en 
la CV

Acord Territorial per a l'ocupació Els Ports 2.387 14 0,59 0,01
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 3.494 667 19,09 0,70
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 21.652 921 4,25 0,97
Pacte territorial pel desenvolupament local i ocupació Plana Nord 11.472 395 3,44 0,42
Pacte Local per l'Ocupació Castelló de la Plana 89.403 2.774 3,10 2,92
Pacte territorial per l'Ús dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència 67.854 6.571 9,68 6,92
Pacte territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-Millars 756 - - -
Pacte territorial per l'ocupació de la Plana Baixa 24.487 1.147 4,68 1,21
Acord-Pacte Territorial per a la creació d'ocupació i desenvolupament local Rincón de Ademuz 474 - - -
Acord Territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Palància i la seua àrea d'influència 6.806 155 2,28 0,16
Pacte Territorial per l'Ocupació i Desenvolupament Local del Camp de Morvedre 22.203 675 3,04 0,71
Acord territorial per l'Ocupació Camp de Túria 55.219 5.609 10,16 5,90
Consorci per a la creació d’ocupació de l'Horta Nord Pactem Nord 128.049 13.547 10,58 14,26
Acord territorial en matèria d'ocupació i desenvolupament local de la Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi 10.380 150 1,45 0,16
Acord Territorial pel Consell Econòmic i social comarcal Foia de Buñol-Chiva 16.011 1.410 8,81 1,48
Consorci per a la creació d’ocupació de l'Horta Sud. Acco Sud 157.255 5.353 3,40 5,63
Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 382.932 16.911 4,42 17,80
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 107.405 17.048 15,87 17,95
Pacte territorial la Costera la Canal 25.628 962 3,75 1,01
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 52.048 1.449 2,78 1,53
Acord territorial i desenvolupament local Alcoi 38.017 2.365 6,22 2,49
Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Marina Alta 52.696 991 1,88 1,04
Pacte territorial per l'ocupació l'Alacantí 33.328 880 2,64 0,93
Pacte Territorial per l'Ús de la Ciutat d'Alacant 175.490 6.219 3,54 6,55
Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'Elx 82.893 2.045 2,47 2,15
Acord territorial per a l'ocupació i desenvolupament local de la Vega Baixa 67.147 1.025 1,53 1,08
Acord territorial per a l'ocupació Litoral Sud Alacant 30.200 826 2,74 0,87
Sense pacte 197.910 4.888 2,47 5,15
Total CV 1.863.596 94.997 5,10 100
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Pactes i Acords per l’Ocupació

Afiliats a la Seguretat Social 2018 (trimestre 4) Percentatge d’afiliats en sectors manufacturers d’alta 
tecnologia, serveis d’alta tecnologia i manufacturers 
de mitjana-alta tecnologia

Total afiliats Sectors manufacturers d’alta 
tecnologia, serveis d’alta 
tecnologia i manufacturers de 
mitjana-alta tecnologia

respecte al total d’afiliats 
a la S. S.

respecte al total d’afiliats 
en els mateixos sectors en 
la CV

Acord Territorial per a l'ocupació Els Ports 2.387 14 0,59 0,01
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 3.494 667 19,09 0,70
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 21.652 921 4,25 0,97
Pacte territorial pel desenvolupament local i ocupació Plana Nord 11.472 395 3,44 0,42
Pacte Local per l'Ocupació Castelló de la Plana 89.403 2.774 3,10 2,92
Pacte territorial per l'Ús dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència 67.854 6.571 9,68 6,92
Pacte territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-Millars 756 - - -
Pacte territorial per l'ocupació de la Plana Baixa 24.487 1.147 4,68 1,21
Acord-Pacte Territorial per a la creació d'ocupació i desenvolupament local Rincón de Ademuz 474 - - -
Acord Territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Palància i la seua àrea d'influència 6.806 155 2,28 0,16
Pacte Territorial per l'Ocupació i Desenvolupament Local del Camp de Morvedre 22.203 675 3,04 0,71
Acord territorial per l'Ocupació Camp de Túria 55.219 5.609 10,16 5,90
Consorci per a la creació d’ocupació de l'Horta Nord Pactem Nord 128.049 13.547 10,58 14,26
Acord territorial en matèria d'ocupació i desenvolupament local de la Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi 10.380 150 1,45 0,16
Acord Territorial pel Consell Econòmic i social comarcal Foia de Buñol-Chiva 16.011 1.410 8,81 1,48
Consorci per a la creació d’ocupació de l'Horta Sud. Acco Sud 157.255 5.353 3,40 5,63
Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 382.932 16.911 4,42 17,80
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 107.405 17.048 15,87 17,95
Pacte territorial la Costera la Canal 25.628 962 3,75 1,01
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 52.048 1.449 2,78 1,53
Acord territorial i desenvolupament local Alcoi 38.017 2.365 6,22 2,49
Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Marina Alta 52.696 991 1,88 1,04
Pacte territorial per l'ocupació l'Alacantí 33.328 880 2,64 0,93
Pacte Territorial per l'Ús de la Ciutat d'Alacant 175.490 6.219 3,54 6,55
Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'Elx 82.893 2.045 2,47 2,15
Acord territorial per a l'ocupació i desenvolupament local de la Vega Baixa 67.147 1.025 1,53 1,08
Acord territorial per a l'ocupació Litoral Sud Alacant 30.200 826 2,74 0,87
Sense pacte 197.910 4.888 2,47 5,15
Total CV 1.863.596 94.997 5,10 100
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I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 

AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL
en els sectors d’alta i mitjana intensitat 
tecnològica respecte al total d’afiliats a la 
SS en els mateixos sectors en la Comunitat 
Valenciana
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AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL
en els sectors d’alta i mitjana intensitat 
tecnològica respecte al total d’afiliats en la 
SS 

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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SOL·LICITUDS DE PATENTS

Pactes i acords 2017 2008-
2017

% 2008-
2017

Nre. 
d’empreses

2017 
(trimestre 4)

Nre. de 
sol·licituds 
de patents 

(2017) /1000 
empreses

Acord Territorial per a l'ocupació Els Ports 0 0 0 289 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 0 3 0,1 391 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 0 26 0,7 2.701 0
Pacte territorial pel desenvolupament local i ocupació Plana Nord 1 14 0,4 1.314 0,8
Pacte Local per l'Ocupació Castelló de la Plana 10 134 3,8 6.339 1,6
Pacte territorial per l'Ús dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència 8 144 4,1 4.919 1,6
Pacte territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-Millars 0 0 0 62 0
Pacte territorial per l'ocupació de la Plana Baixa 1 23 0,6 1.879 0,5
Acord-Pacte Territorial per a la creació d'ocupació i desenvolupament local Rincón de Ademuz 0 0 0 46 0
Acord Territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Palància i la seua àrea d'influència 1 8 0,2 721 1,4
Pacte Territorial per l'Ocupació i Desenvolupament Local del Camp de Morvedre 5 37 1,0 2.063 2,4
Acord territorial per l'Ocupació Camp de Túria 7 99 2,8 4.064 1,7
Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 28 322 9,1 7.631 3,7
Acord territorial en matèria d'ocupació i desenvolupament local de la Mancomunitat de 
l'Interior Terra del Vi

0 8 0,2 1.317 0

Acord Territorial pel Consell Econòmic i social comarcal Foia de Buñol-Chiva 1 25 0,7 1.107 0,9
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 9 220 6,2 11.853 0,8
Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 43 661 18,6 26.531 1,6
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 11 143 4,0 7.772 1,4
Pacte territorial la Costera la Canal 0 21 0,6 2.390 0
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 48 542 15,3 4.920 9,8
Acord territorial i desenvolupament local Alcoi 7 90 2,5 3.551 2,0
Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Marina Alta 8 78 2,2 6.414 1,2
Pacte territorial per l'ocupació l'Alacantí 19 183 5,2 3.159 6,0
Pacte Territorial per l'Ús de la Ciutat d'Alacant 18 158 4,5 10.960 1,6
Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'Elx 23 240 6,8 7.144 3,2
Acord territorial per a l'ocupació i desenvolupament local de la Vega Baixa 9 65 1,8 6.868 1,3
Acord territorial per a l'ocupació Litoral Sud Alacant 2 21 0,6 3.602 0,6
Sense pacte 16 281 7,9 20.991 0,8
Total CV 275 3.546 100 150.998 1,8

Comarques 2017 2008-2017 % 2008-2018
Nre. d’empreses

2017 (trimestre 4)
Nre. de sol·licituds de patents (2017) 

/1000 empreses

Els Ports 0 0 0 226 0
El Baix Maestrat 0 29 0,8 3.009 0
L’Alt Maestrat 0 0 0 216 0
La Plana Alta 14 178 5,0 8.851 1,6
L’Alcalatén 2 39 1,1 511 3,9
El Alto Palancia 1 8 0,2 721 1,4
La Plana Baixa 4 98 2,8 5.299 0,8
El Alto Mijares 0 0 0 72 0
El Camp de Morvedre 5 37 1,0 2.063 2,4
El Rincón de Ademuz 0 0 0 46 0
Los Serranos 0 6 0,2 427 0
El Camp de Túria 7 100 2,8 4.120 1,7
L’Horta Nord 28 322 9,1 7.631 3,7
La Plana de Utiel-Requena 0 8 0,2 1.317 0
La Hoya de Buñol 1 25 0,7 1.094 0,9
L’Horta Sud 9 220 6,2 11.853 0,8
València 43 661 18,6 26.531 1,6
El Valle de Cofrentes-Ayora 0 0 0 257 0
La Canal de Navarrés 0 1 0,0 353 0
La Ribera Alta 11 118 3,3 5.525 2
La Ribera Baixa 0 25 0,7 2.247 0
La Costera 0 20 0,6 2.037 0
La Safor 48 542 15,3 4.920 9,8
La Vall d’Albaida 1 50 1,4 2.704 0,4
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 4 30 0,8 1.640 2,4
L’Alcoià 7 99 2,8 3.336 2,1
El Comtat 0 25 0,7 952 0
La Marina Alta 8 78 2,2 6.414 1,2
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 5 83 2,3 4.973 1
L’Alacantí 39 345 9,7 14.765 2,6
La Marina Baixa 0 35 1,0 7.441 0
El Baix Vinalopó 27 278 7,8 8.977 3
El Baix Segura / La Vega Baja 11 86 2,4 10.470 1,1
Total CV 275 3.546 100 150.998 1,8
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SOL·LICITUDS DE PATENTS
respecte a 1.000 empreses 
en 2017 en la Comunitat 
Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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SOL·LICITUDS DE PATENTS
respecte a 1.000 empreses en 
2017 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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SOL·LICITUDS DE PATENTS
Percentatge en el període 2008-2017 respecte 
a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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SOL·LICITUDS DE PATENTS
Percentatge en el període 2008-2017 
respecte a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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CONCESIONS DE SUBVENCIONS DE L’OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES 2018

Pactes i Acords 
Nre. 

subvencions 
2018

% Import total %

Acord Territorial per a l'ocupació Els Ports 0 0 0 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 0 0 0 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 0 0 0 0
Pacte territorial pel desenvolupament local i ocupació Plana Nord 0 0 0 0
Pacte Local per l'Ocupació Castelló de la Plana 8 4,6 23.089 4,4
Pacte territorial per l'Ús dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència 6 3,4 15.830 3,0
Pacte territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-Millars 0 0 0 0
Pacte territorial per l'ocupació de la Plana Baixa 2 1,1 3.663 0,7
Acord-Pacte Territorial per a la creació d'ocupació i desenvolupament local Rincón de Ademuz 0 0 0 0
Acord Territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Palància i la seua àrea d'influència 0 0 0 0
Pacte Territorial per l'Ocupació i Desenvolupament Local del Camp de Morvedre 2 1,1 11.524 2,2
Acord territorial per l'Ocupació Camp de Túria 12 6,9 30.629 5,8
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 25 14,3 98.687 18,7
Acord territorial en matèria d'ocupació i desenvolupament local de la Mancomunitat de l'Interior 
Terra del Vi

0 0 0 0

Acord Territorial pel Consell Econòmic i social comarcal Foia de Buñol-Chiva 4 2,3 9.514 1,8
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 12 6,9 33.422,5 6,3
Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 33 18,9 114.598,6 21,7
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 12 6,9 32.550,5 6,2
Pacte territorial la Costera la Canal 1 0,6 522 0,1
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 9 5,1 24.167 4,6
Acord territorial i desenvolupament local Alcoi 11 6,3 22.444,7 4,2
Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Marina Alta 6 3,4 18.819 3,6
Pacte territorial per l'ocupació l'Alacantí 3 1,7 2.578,5 0,5
Pacte Territorial per l'Ús de la Ciutat d'Alacant 6 3,4 13.505,5 2,6
Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'Elx 7 4,0 29.443 5,6
Acord territorial per a l'ocupació i desenvolupament local de la Vega Baixa 3 1,7 12.816 2,4
Acord territorial per a l'ocupació Litoral Sud Alacant 1 0,6 1.120,5 0,2
Sense pacte 12 6,9 29.364 5,6

Total CV 175 100 528.287,3 100

Comarques Nre. subvencions 2018 % Import total %

Els Ports - - - -
El Baix Maestrat - - - -
L’Alt Maestrat - - - -
La Plana Alta 10 5,7 30.049 5,7
L’Alcalatén 1 0,6 1.953 0,4
El Alto Mijares 1 0,6 2.808 0,5
La Plana Baixa 5 2,9 10.579,5 2,0
El Alto Palancia - - - -
El Camp de Morvedre 2 1,1 11.524 2,2
El Rincón de Ademuz - - - -
Los Serranos - - - -
El Camp de Túria 12 6,9 30.629 5,8
L’Horta Nord 25 14,3 98.687 18,7
La Plana de Utiel-Requena - - - -
La Hoya de Buñol 4 2,3 9.514 1,8
L’Horta Sud 12 6,9 33.422,5 6,3
València 33 18,9 114.598,6 21,7
El Valle de Cofrentes-Ayora - - - -
La Canal de Navarrés - - - -
La Ribera Alta 11 6,3 31.821,5 6,0
La Ribera Baixa 1 0,6 729 0,1
La Costera 1 0,6 522 0,1
La Safor 9 5,1 24.167 4,6
La Vall d’Albaida 8 4,6 17.658 3,3
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 1 0,6 5.100 1,0
L’Alcoià 11 6,3 21.009,2 4,0
El Comtat 1 0,6 1.903,5 0,4
La Marina Alta 6 3,4 18.819 3,6
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio - - - -
L’Alacantí 9 5,1 16.084 3,0
La Marina Baixa 1 0,6 3.330 0,6
El Baix Vinalopó 7 4,0 29.443 5,6
El Baix Segura / La Vega Baja 4 2,3 13.936,5 2,6

Total CV 175 100 528.287,3 100
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

IMPORT DE LAS SUBVENCIONS 
CONCEDIDES
Percentatge l’any 2018 respecte a la 
Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

IMPORT DE LAS SUBVENCIONS 
CONCEDIDES
Percentatge l’any 2018 respecte a la 
Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE NOMS COMERCIALS 2008-2017

Pactes i Acords 2017 2008-2017 %2008-2017

Acord Territorial per a l'ocupació Els Ports 3 7 0,1

Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 1 4 0,1

Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 4 57 0,8

Pacte territorial pel desenvolupament local i ocupació Plana Nord 13 51 0,7

Pacte Local per l'Ocupació Castelló de la Plana 54 321 4,6

Pacte territorial per l'Ús dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència 29 222 3,2

Pacte territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-Millars 1 3 0,04

Pacte territorial per l'ocupació de la Plana Baixa 12 69 1

Acord-Pacte Territorial per a la creació d'ocupació i desenvolupament local Rincón de Ademuz 0 2 0,03

Acord Territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Palància i la seua àrea d'influència 5 16 0,2

Pacte Territorial per l'Ocupació i Desenvolupament Local del Camp de Morvedre 12 85 1,2

Acord territorial per l'Ocupació Camp de Túria 46 251 3,6

Consorci per a la creació d’ocupació de l'Horta Nord Pactem Nord 57 440 6,3

Acord territorial en matèria d'ocupació i desenvolupament local de la Mancomunitat de l'Interior 
Terra del Vi

14 59 0,8

Acord Territorial pel Consell Econòmic i social comarcal Foia de Buñol-Chiva 5 47 0,7

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 73 593 8,5

Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 289 1.750 25

Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 34 278 4,0

Pacte territorial la Costera la Canal 13 92 1,3

Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 25 198 2,8

Acord territorial i desenvolupament local Alcoi 17 127 1,8

Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Marina Alta 59 275 3,9

Pacte territorial per l'ocupació l'Alacantí 23 140 2

Pacte Territorial per l'Ús de la Ciutat d'Alacant 72 538 7,7

Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'Elx 38 248 3,5

Acord territorial per a l'ocupació i desenvolupament local de la Vega Baixa 24 246 3,5

Acord territorial per a l'ocupació Litoral Sud Alacant 23 167 2,4

Sense pacte 99 704 10,1

Total CV 1.045 6.990 100

Comarques 2017 2008-2017 %2008-2017

Els Ports 3 6 0,1
El Baix Maestrat 5 61 0,9
L’Alt Maestrat 0 4 0,1
La Plana Alta 71 422 6
L’Alcalatén 0 23 0,3
El Alto Mijares 0 1 0,01
La Plana Baixa 38 223 3,2
El Alto Palancia 5 16 0,2
El Camp de Morvedre 12 85 1,2
El Rincón de Ademuz 0 2 0,03
Los Serranos 1 8 0,1
El Camp de Túria 46 253 3,6
L’Horta Nord 57 440 6,3
La Plana de Utiel-Requena 14 59 0,8
La Hoya de Buñol 5 47 0,7
L’Horta Sud 73 593 8,5
València 289 1.750 25
El Valle de Cofrentes-Ayora 0 10 0,1
La Canal de Navarrés 1 12 0,2
La Ribera Alta 21 213 3,0
La Ribera Baixa 13 65 0,9
La Costera 12 80 1,1
La Safor 25 198 2,8
La Vall d’Albaida 12 89 1,3
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 7 48 0,7
L’Alcoià 15 107 1,5
El Comtat 4 23 0,3
La Marina Alta 59 275 3,9
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 21 129 1,8
L’Alacantí 96 709 10,1
La Marina Baixa 47 329 4,7
El Baix Vinalopó 46 297 4,2
El Baix Segura / La Vega Baja 47 413 5,9

Total CV 1.045 6.990 100
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE NOMS COMERCIALS
Percentatge en el període 2008-2017 
respecte a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE NOMS COMERCIALS
Percentatge en el període 2008-2017 
respecte a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE MARQUES 2008-2017

Pactes i Acords 2017 2008-2017 %2008-2017
Nre. de sol·licituds 
de marques (2017) 

/1000 empresas

Acord Territorial per a l'ocupació Els Ports 4 57 0,1 14
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 6 60 0,1 15
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 42 337 0,7 16
Pacte territorial pel desenvolupament local i ocupació Plana Nord 19 234 0,5 14
Pacte Local per l'Ocupació Castelló de la Plana 173 1.394 3,1 27
Pacte territorial per l'Ús dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència 120 1.052 2,3 24
Pacte territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-Millars 0 5 0,01 0
Pacte territorial per l'ocupació de la Plana Baixa 42 347 0,8 22
Acord-Pacte Territorial per a la creació d'ocupació i desenvolupament local Rincón de 
Ademuz

0 11 0 0

Acord Territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Palància i la seua àrea d'influència 21 144 0,3 29
Pacte Territorial per l'Ocupació i Desenvolupament Local del Camp de Morvedre 59 423 0,9 29
Acord territorial per l'Ocupació Camp de Túria 174 1.691 3,7 43
Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 356 3.153 7 47
Acord territorial en matèria d'ocupació i desenvolupament local de la Mancomunitat de 
l'Interior Terra del Vi

45 354 0,8 34

Acord Territorial pel Consell Econòmic i social comarcal Foia de Buñol-Chiva 39 407 0,9 35
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 385 3.483 7,7 32
Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 1.308 11.002 24,3 49
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 165 1.670 3,7 21
Pacte territorial la Costera la Canal 105 633 1,4 44
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 162 1.550 3,4 33
Acord territorial i desenvolupament local Alcoi 107 1.209 2,7 30
Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Marina Alta 162 1.304 2,9 25
Pacte territorial per l'ocupació l'Alacantí 118 1.067 2,4 37
Pacte Territorial per l'Ús de la Ciutat d'Alacant 375 3.555 7,8 34
Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'Elx 334 3.143 6,9 47
Acord territorial per a l'ocupació i desenvolupament local de la Vega Baixa 122 1.204 2,7 18
Acord territorial per a l'ocupació Litoral Sud Alacant 68 574 1,3 19
Sense pacte 679 5.263 11,6

Total general 5.190 45.326 100

Comarques 2017 2008-2017 %2008-2017
Nre. de sol·licituds 
de marques (2017) 

/1000 empreses

Els Ports 3 50 0,1 13,3
El Baix Maestrat 48 393 0,9 16
L’Alt Maestrat 5 35 0,1 23,1
La Plana Alta 216 1.882 4,2 24,4
L’Alcalatén 8 140 0,3 15,7
El Alto Mijares 3 17 0,04 41,7
La Plana Baixa 130 1.027 2,3 24,5
El Alto Palancia 21 144 0,3 29,1
El Camp de Morvedre 59 423 0,9 28,6
El Rincón de Ademuz 0 11 0,02 0
Los Serranos 5 73 0,2 11,7
El Camp de Túria 178 1.710 3,8 43,2
L’Horta Nord 356 3.153 7 46,7
La Plana de Utiel-Requena 45 354 0,8 34,2
La Hoya de Buñol 39 406 0,9 35,6
L’Horta Sud 385 3.483 7,7 32,5
València 1.308 11.002 24,3 49,3
El Valle de Cofrentes-Ayora 3 29 0,1 11,7
La Canal de Navarrés 15 69 0,2 42,5
La Ribera Alta 121 1.307 2,9 21,9
La Ribera Baixa 44 363 0,8 19,6
La Costera 90 564 1,2 44,2
La Safor 162 1.550 3,4 32,9
La Vall d’Albaida 155 992 2,2 57,3
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 59 458 1 36
L’Alcoià 100 1.065 2,3 30
El Comtat 32 283 0,6 33,6
La Marina Alta 162 1.304 2,9 25,3
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 140 1.098 2,4 28,2
L’Alacantí 518 4.802 10,6 35,1
La Marina Baixa 159 1.615 3,6 21,4
El Baix Vinalopó 431 3.746 8,3 48
El Baix Segura / La Vega Baja 190 1.778 3,9 18,1

Total CV 5.190 45.326 100
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE MARQUES
Percentatge al període 2008-2017 
respecte a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE MARQUES
Percentatge en el període 2008-2017 
respecte a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE MARQUES
respecte a 1.000 empreses en 2017 en la 
Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE MARQUES
respecte a 1.000 empreses en 2017 en la 
Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE DISSENYS INDUSTRIALS 2008-2017

Pactes i Acords per l’Ocupació  2017 2008-2017 %2008-2017

Acord Territorial per a l'ocupació Els Ports 0 1 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 0 3 0,1
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 2 29 0,9

Pacte territorial pel desenvolupament local i ocupació Plana Nord 0 2 0,1
Pacte Local per l'Ocupació Castelló de la Plana 1 39 1,3
Pacte territorial per l'Ús dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència 5 33 1,1
Pacte territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Espadà-Millars 1 7 0,2
Pacte territorial per l'ocupació de la Plana Baixa 0 11 0,4
Acord-Pacte Territorial per a la creació d'ocupació i desenvolupament local Rincón de Ademuz 0 1 0
Acord Territorial per l'ús de la Mancomunitat de l'Alt Palància i la seua àrea d'influència 1 9 0,3
Pacte Territorial per l'Ocupació i Desenvolupament Local del Camp de Morvedre 0 15 0,5
Acord territorial per l'Ocupació Camp de Túria 27 146 4,8
Consorci per a la creació d’ocupació de l'Horta Nord Pactem Nord 10 200 6,5
Acord territorial en matèria d'ocupació i desenvolupament local de la Mancomunitat de l'Interior 
Terra del Vi

2 4 0,1

Acord Territorial pel Consell Econòmic i social comarcal Foia de Buñol-Chiva 2 12 0,4
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 39 365 11,9
Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 34 336 11
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 9 75 2,5
Pacte territorial la Costera la Canal 1 34 1,1
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 15 86 2,8
Acord territorial i desenvolupament local Alcoi 11 137 4,5
Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Marina Alta 6 31 1
Pacte territorial per l'ocupació l'Alacantí 4 32 1
Pacte Territorial per l'Ús de la Ciutat d'Alacant 18 184 6
Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'Elx 58 807 26,4
Acord territorial per a l'ocupació i desenvolupament local de la Vega Baixa 25 86 2,8
Acord territorial per a l'ocupació Litoral Sud Alacant 2 14 0,5
Sense pacte 30 361 11,8

Total general 303 3.060 100

Comarques  2017 2008-2017 %2008-2017

Els Ports 0 1 0,03
El Baix Maestrat 2 32 1
L’Alt Maestrat 0 0 0
La Plana Alta 3 47 1,5
L’Alcalatén 0 0 0
El Alto Mijares 0 1 0,03
La Plana Baixa 4 41 1,3
El Alto Palancia 1 9 0,3
El Camp de Morvedre 0 15 0,5
El Rincón de Ademuz 0 1 0,03
Los Serranos 1 3 0,1
El Camp de Túria 27 146 4,8
L’Horta Nord 10 200 6,5
La Plana de Utiel-Requena 2 4 0,1
La Hoya de Buñol 2 12 0,4
L’Horta Sud 39 365 11,9
València 34 336 11
El Valle de Cofrentes-Ayora 0 2 0,1
La Canal de Navarrés 0 3 0,1
La Ribera Alta 3 59 1,9
La Ribera Baixa 6 16 0,5
La Costera 1 31 1
La Safor 15 86 2,8
La Vall d’Albaida 9 113 3,7
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 3 48 1,6
L’Alcoià 13 170 5,6
El Comtat 4 62 2
La Marina Alta 6 31 1
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 5 37 1,2
L’Alacantí 22 225 7,4
La Marina Baixa 6 38 1,2
El Baix Vinalopó 58 822 26,9
El Baix Segura / La Vega Baja 27 100 3,3

Total CV 303 3.060 100



44

1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE DISSENYS INDUSTRIALS
Percentatge en el període 2008-2017 
respecte a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

SOL·LICITUDS DE DISSENYS INDUSTRIALS
Percentatge en el període 2008-2017 
respecte a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

 Programa Nombre de municipis beneficiats Nombre d’ajudes concedides Suma total de les subvencions (€)

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

CERTIFICACIÓ D'I+D+I (CERTIFICA-CV) 74 73 147 289 309 598 698.984 669.890 486.723 521.983 1.008.706

CERTIFICACIÓ DE PROJECTES D'I+D+I 84 84 409 409 669.890

CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE 
TECNOLÒGICA

9 9 18 18 936.843 698.984

CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE 
TECNOLÒGICA (CREATEC-CV)

11 8 8 27 22 17 16 55 690.850 974.423 2.602.115

PREPARACIÓ DE PROPOSTES A H2020 
(HORITZÓ-CV)

26 22 48 57 67 124 547.899 352.277 441.225 793.502

PREPARACIÓ DE PROPOSTES PER A 
CONVOCATÒRIES H2020

24 24 83 83 195.718 2.808.657 547.899

PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME 
(DIGITALITZA-CV)

104 101 136 341 265 283 545 1.093 3.130.858 9.455.169 15.394.684

PROJECTES D'I+D D'EMPRESES EN 
COL·LABORACIÓ AMB UNIVERSITATS

6 6 9 9 3.289.258 195.718

PROJECTES D'I+D DE PIME 48 48 85 85 3.289.258

PROJECTES D'I+D DE PIME (PIDI-CV) 40 32 72 72 59 131 1.284.768 2.467.254 2.134.708 4.601.962

PROJECTES D'I+D EN COOPERACIÓ 15 15 27 27 2.024.138 1.284.768

PROJECTES D'I+D EN COOPERACIÓ 
(PIDCOP-CV)

8 13 21 17 25 42 528.010 869.188 1.397.199

PROJECTES D'I+D PIME 32 32 66 66 1.895.710 2.024.138

PROJECTES D'INNOVACIÓ DE PIME 57 57 92 92 2.918.840 1.895.710

PROJECTES D'INNOVACIÓ DE PIME 
(INNOVA-CV)

47 65 112 83 136 219 11.433.026 1.513.466 3.527.073 5.040.539

Total general 47 343 304 349 1.043 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073

IVACE
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

PACTES I ACORDS
SUMA DE LES AJUDES CONCEDIDES SUMA TOTAL DE LES SUBVENCIONS (€) % DE AJUDES CONCEDIDES % DE LES SUBVENCIONES 

2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL

ACORD TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ ELS PORTS 2 2 4 27.627 5.862 33.489 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ CASTELLÓ NORD 1 3 4 4.067 78.532 82.599 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0 0 0,4 0,2

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL 1 11 1 4 17 29.224 36.901 61.516 73.061 200.701 1,1 1,1 0,1 0,3 0,6 1 0,3 0,7 0,4 0,5

PACTE TERRITORIAL PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I OCUPACIÓ PLANA NORD 10 2 8 20 53.155 45.550 50.244 148.949 0 1 0,2 0,7 0,7 0 0,5 0,5 0,3 0,4

PACTE LOCAL PER L'OCUPACIÓ CASTELLÓ DE LA PLANA 2 47 16 24 89 60.639 529.222 192.378 415.572 1.197.811 2,2 4,8 2,0 2,1 2,9 2,1 4,6 2,1 2,3 2,9

PACTE TERRITORIAL PER L'ÚS DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA 3 38 43 63 147 111.012 341.747 683.174 1.060.125 2.196.058 3,2 3,9 5,3 5,4 4,8 3,8 3 7,5 5,9 5,3

PACTE TERRITORIAL PER L'ÚS DE LA MANCOMUNITAT DE L'ALT ESPADÀ-MILLARS

PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ DE LA PLANA BAIXA 4 13 3 9 29 114.450 163.103 18.225 111.538 407.316 4,3 1,3 0,4 0,8 1 3,9 1,4 0,2 0,6 1,0

ACORD-PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL RINCÓN DE ADEMUZ

ACORD TERRITORIAL PER L'ÚS DE LA MANCOMUNITAT DE L'ALT PALÀNCIA I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA 5 3 5 13 19.867 22.402 64.770 107.039 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,3

PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE 9 7 9 25 89.105 124.003 242.856 455.964 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0 0,8 1,4 1,4 1,1

ACORD TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ CAMP DE TÚRIA 4 60 58 69 191 136.995 692.686 520.212 928.779 2.278.672 4,3 6,1 7,1 6 6,3 4,7 6,1 5,7 5,2 5,5

CONSORCI PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE L'HORTA NORD PACTEM NORD 17 147 131 199 494 577.467 1.586.942 1.652.018 2.978.558 6.794.985 18,3 15 16 17,2 16,2 19,8 13,9 18 16,6 16,4

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA MANCOMUNITAT DE L'INTERIOR TERRA DEL 
VI

1 2 2 5 8.281 50.350 15.451 74.082 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,2

ACORD TERRITORIAL PEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL COMARCAL FOIA DE BUÑOL-CHIVA 1 24 8 15 48 39.891 435.549 63.840 201.274 740.555 1,1 2,4 1 1,3 1,6 1,4 3,8 0,7 1,1 1,8

CONSORCI PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE L’HORTA SUD. ACCO SUD 9 91 78 121 299 280.592 1.199.602 662.627 2.059.801 4.202.622 9,7 9,3 9,5 10,5 9,8 9,6 10,5 7,2 11,5 10,1

PACTE PER A L'OCUPACIÓ A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572 19,4 13,1 11,9 11,5 12,4 18,8 15,0 15,4 12,2 14,2

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ EN LA RIBERA 4 81 80 92 257 76.785 1.041.025 646.572 1.149.436 2.913.817 4,3 8,2 9,8 8 8,4 2,6 9,1 7,1 6,4 7,0

PACTE TERRITORIAL LA COSTERA LA CANAL 7 8 13 28 42.674 52.715 209.330 304.719 0 0,7 1 1,1 0,9 0 0,4 0,6 1,2 0,7

ACORD TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR 4 32 29 39 104 122.214 448.030 406.413 414.715 1.391.371 4,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,2 3,9 4,4 2,3 3,4

ACORD TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL ALCOI 2 55 48 83 188 48.107 659.560 570.933 1.538.044 2.816.644 2,2 5,6 5,9 7,2 6,2 1,6 5,8 6,2 8,6 6,8

ACORD COMARCAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA MARINA ALTA 9 8 4 21 78.206 61.223 138.378 277.807 0 0,9 1 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,8 0,7

PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ L'ALACANTÍ 11 3 14 28 93.405 22.930 294.795 411.130 0 1,1 0,4 1,2 0,9 0 0,8 0,3 1,6 1,0

PACTE TERRITORIAL PER L'ÚS DE LA CIUTAT D'ALACANT 2 17 32 34 85 66.191 237.730 293.613 437.261 1.034.795 2,2 1,7 3,9 2,9 2,8 2,3 2,1 3,2 2,4 2,5

ACORD TERRITORIAL D'OCUPACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA TERME MUNICIPAL D'ELX 9 66 52 60 187 328.520 668.470 526.465 814.654 2.338.110 9,7 6,7 6,4 5,2 6,1 11,3 5,8 5,7 4,5 5,6

ACORD TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA VEGA BAIXA 2 14 9 11 36 47.718 134.862 83.770 174.995 441.346 2,2 1,4 1,1 1,0 1,2 1,6 1,2 0,9 1 1,1

ACORD TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ LITORAL SUD ALACANT 2 2 8.798 8.798 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0

SENSE PACTE 11 103 98 141 353 329.442 1.142.348 964.288 2.282.045 4.718.123 11,8 10,5 12 12,2 11,6 11,3 10 10,5 12,7 11,4

TOTAL CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

PACTES I ACORDS
SUMA DE LES AJUDES CONCEDIDES SUMA TOTAL DE LES SUBVENCIONS (€) % DE AJUDES CONCEDIDES % DE LES SUBVENCIONES 

2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL

ACORD TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ ELS PORTS 2 2 4 27.627 5.862 33.489 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ CASTELLÓ NORD 1 3 4 4.067 78.532 82.599 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0 0 0,4 0,2

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL 1 11 1 4 17 29.224 36.901 61.516 73.061 200.701 1,1 1,1 0,1 0,3 0,6 1 0,3 0,7 0,4 0,5

PACTE TERRITORIAL PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I OCUPACIÓ PLANA NORD 10 2 8 20 53.155 45.550 50.244 148.949 0 1 0,2 0,7 0,7 0 0,5 0,5 0,3 0,4

PACTE LOCAL PER L'OCUPACIÓ CASTELLÓ DE LA PLANA 2 47 16 24 89 60.639 529.222 192.378 415.572 1.197.811 2,2 4,8 2,0 2,1 2,9 2,1 4,6 2,1 2,3 2,9

PACTE TERRITORIAL PER L'ÚS DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA 3 38 43 63 147 111.012 341.747 683.174 1.060.125 2.196.058 3,2 3,9 5,3 5,4 4,8 3,8 3 7,5 5,9 5,3

PACTE TERRITORIAL PER L'ÚS DE LA MANCOMUNITAT DE L'ALT ESPADÀ-MILLARS

PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ DE LA PLANA BAIXA 4 13 3 9 29 114.450 163.103 18.225 111.538 407.316 4,3 1,3 0,4 0,8 1 3,9 1,4 0,2 0,6 1,0

ACORD-PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL RINCÓN DE ADEMUZ

ACORD TERRITORIAL PER L'ÚS DE LA MANCOMUNITAT DE L'ALT PALÀNCIA I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA 5 3 5 13 19.867 22.402 64.770 107.039 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,3

PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE 9 7 9 25 89.105 124.003 242.856 455.964 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0 0,8 1,4 1,4 1,1

ACORD TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ CAMP DE TÚRIA 4 60 58 69 191 136.995 692.686 520.212 928.779 2.278.672 4,3 6,1 7,1 6 6,3 4,7 6,1 5,7 5,2 5,5

CONSORCI PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE L'HORTA NORD PACTEM NORD 17 147 131 199 494 577.467 1.586.942 1.652.018 2.978.558 6.794.985 18,3 15 16 17,2 16,2 19,8 13,9 18 16,6 16,4

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA MANCOMUNITAT DE L'INTERIOR TERRA DEL 
VI

1 2 2 5 8.281 50.350 15.451 74.082 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,2

ACORD TERRITORIAL PEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL COMARCAL FOIA DE BUÑOL-CHIVA 1 24 8 15 48 39.891 435.549 63.840 201.274 740.555 1,1 2,4 1 1,3 1,6 1,4 3,8 0,7 1,1 1,8

CONSORCI PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE L’HORTA SUD. ACCO SUD 9 91 78 121 299 280.592 1.199.602 662.627 2.059.801 4.202.622 9,7 9,3 9,5 10,5 9,8 9,6 10,5 7,2 11,5 10,1

PACTE PER A L'OCUPACIÓ A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572 19,4 13,1 11,9 11,5 12,4 18,8 15,0 15,4 12,2 14,2

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ EN LA RIBERA 4 81 80 92 257 76.785 1.041.025 646.572 1.149.436 2.913.817 4,3 8,2 9,8 8 8,4 2,6 9,1 7,1 6,4 7,0

PACTE TERRITORIAL LA COSTERA LA CANAL 7 8 13 28 42.674 52.715 209.330 304.719 0 0,7 1 1,1 0,9 0 0,4 0,6 1,2 0,7

ACORD TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR 4 32 29 39 104 122.214 448.030 406.413 414.715 1.391.371 4,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,2 3,9 4,4 2,3 3,4

ACORD TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL ALCOI 2 55 48 83 188 48.107 659.560 570.933 1.538.044 2.816.644 2,2 5,6 5,9 7,2 6,2 1,6 5,8 6,2 8,6 6,8

ACORD COMARCAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA MARINA ALTA 9 8 4 21 78.206 61.223 138.378 277.807 0 0,9 1 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,8 0,7

PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ L'ALACANTÍ 11 3 14 28 93.405 22.930 294.795 411.130 0 1,1 0,4 1,2 0,9 0 0,8 0,3 1,6 1,0

PACTE TERRITORIAL PER L'ÚS DE LA CIUTAT D'ALACANT 2 17 32 34 85 66.191 237.730 293.613 437.261 1.034.795 2,2 1,7 3,9 2,9 2,8 2,3 2,1 3,2 2,4 2,5

ACORD TERRITORIAL D'OCUPACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA TERME MUNICIPAL D'ELX 9 66 52 60 187 328.520 668.470 526.465 814.654 2.338.110 9,7 6,7 6,4 5,2 6,1 11,3 5,8 5,7 4,5 5,6

ACORD TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA VEGA BAIXA 2 14 9 11 36 47.718 134.862 83.770 174.995 441.346 2,2 1,4 1,1 1,0 1,2 1,6 1,2 0,9 1 1,1

ACORD TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ LITORAL SUD ALACANT 2 2 8.798 8.798 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0

SENSE PACTE 11 103 98 141 353 329.442 1.142.348 964.288 2.282.045 4.718.123 11,8 10,5 12 12,2 11,6 11,3 10 10,5 12,7 11,4

TOTAL CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

Comarques

Suma de 
les ajudes 

concedides

Suma total de les 
subvencions (€)

% de les ajudes 
concedides

% de las 
subvencions

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

Els Ports 2 2 4 27.627 5.862 33.489 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1

El Baix Maestrat 1 12 1 7 21 29.224 40.967 61.516 151.593 283.300 1,1 1,2 0,1 0,6 0,7 1,0 0,4 0,7 0,8 0,7

L'Alt Maestrat 1 1 12.494 12.494 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0

La Plana Alta 4 65 25 49 143 124.339 645.916 425.469 689.381 1.885.106 4,3 6,6 3,1 4,2 4,7 4,3 5,6 4,6 3,8 4,5

L'Alcalatén 11 8 9 28 89.617 157.229 141.828 388.674 0 1,1 1,0 0,8 0,9 0 0,8 1,7 0,8 0,9

El Alto Mijares

La Plana Baixa 5 32 31 47 115 161.762 351.693 356.629 831.070 1.701.154 5,4 3,3 3,8 4,1 3,8 5,5 3,1 3,9 4,6 4,1

El Alto Palancia 5 3 5 13 19.867 22.402 64.770 107.039 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,3

El Camp de Morvedre 9 7 9 25 89.105 124.003 242.856 455.964 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0 0,8 1,4 1,4 1,1

El Rincón de Ademuz

Los Serranos 2 1 1 4 50.730 4.125 15.000 69.855 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0 0,1 0,2

El Camp de Túria 4 61 58 69 192 136.995 700.443 520.212 928.779 2.286.429 4,3 6,2 7,1 6,0 6,3 4,7 6,1 5,7 5,2 5,5

L'Horta Nord 17 147 131 199 494 577.467 1.586.942 1.652.018 2.978.558 6.794.985 18,3 15,0 16,0 17,2 16,2 19,8 13,9 18,0 16,6 16,4

La Plana de Utiel-Requena 1 2 2 5 8.281 50.350 15.451 74.082 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,2

La Hoya de Buñol 1 24 8 15 48 39.891 435.549 63.840 201.274 740.555 1,1 2,4 1,0 1,3 1,6 1,4 3,8 0,7 1,1 1,8

L'Horta Sud 9 91 78 121 299 280.592 1.199.602 662.627 2.059.801 4.202.622 9,7 9,3 9,5 10,5 9,8 9,6 10,5 7,2 11,5 10,1

València 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572 19,4 13,1 11,9 11,5 12,4 18,8 15,0 15,4 12,2 14,2

El Valle de Cofrentes-Ayora

La Canal de Navarrés

La Ribera Alta 3 59 55 71 188 60.319 877.869 424.391 811.525 2.174.105 3,2 6 6,7 6,1 6,2 2,1 7,7 4,6 4,5 5,2

La Ribera Baixa 1 22 25 21 69 16.466 163.156 222.181 337.910 739.713 1,1 2,2 3,1 1,8 2,3 0,6 1,4 2,4 1,9 1,8

La Costera 7 8 13 28 42.674 52.715 209.330 304.719 0 0,7 1 1,1 0,9 0 0,4 0,6 1,2 0,7

La Safor 4 32 29 39 104 122.214 448.030 406.413 414.715 1.391.371 4,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,2 3,9 4,4 2,3 3,4

La Vall d'Albaida 33 25 66 124 326.624 250.073 1.255.316 1.832.013 0 3,4 3,1 5,7 4,1 0 2,9 2,7 7 4,4

L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 1 10 13 11 35 32.232 62.160 70.101 124.632 289.124 1,1 1 1,6 1 1,1 1,1 0,5 0,8 0,7 0,7

L'Alcoià 3 57 52 80 192 90.257 778.574 618.482 1.432.818 2.920.131 3,2 5,8 6,4 6,9 6,3 3,1 6,8 6,7 8 7

El Comtat 4 15 16 35 56.314 254.735 234.437 545.485 0 0,4 1,8 1,4 1,1 0 0,5 2,8 1,3 1,3

La Marina Alta 9 8 4 21 78.206 61.223 138.378 277.807 0 0,9 1 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,8 0,7

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 9 39 29 34 111 255.060 402.434 229.858 505.864 1.393.217 9,7 4 3,5 2,9 3,6 8,7 3,5 2,5 2,8 3,4

L'Alacantí 2 35 38 49 124 66.191 396.108 357.301 719.373 1.538.972 2,2 3,6 4,6 4,2 4,1 2,3 3,5 3,9 4 3,7

La Marina Baixa 2 2 5 9 5.797 19.213 139.044 164.054 0 0,2 0,2 0,4 0,3 0 0,1 0,2 0,8 0,4

El Baix Vinalopó 9 69 58 68 204 328.520 715.013 574.344 903.021 2.520.898 9,7 7 7,1 5,9 6,7 11,3 6,3 6,3 5 6,1

El Baix Segura / La Vega Baja 2 16 9 11 38 47.718 143.660 83.770 174.995 450.143 2,2 1,6 1,1 1 1,2 1,6 1,3 0,9 1 1,1

Total CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

Comarques

Suma de 
les ajudes 

concedides

Suma total de les 
subvencions (€)

% de les ajudes 
concedides

% de las 
subvencions

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

Els Ports 2 2 4 27.627 5.862 33.489 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1

El Baix Maestrat 1 12 1 7 21 29.224 40.967 61.516 151.593 283.300 1,1 1,2 0,1 0,6 0,7 1,0 0,4 0,7 0,8 0,7

L'Alt Maestrat 1 1 12.494 12.494 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0

La Plana Alta 4 65 25 49 143 124.339 645.916 425.469 689.381 1.885.106 4,3 6,6 3,1 4,2 4,7 4,3 5,6 4,6 3,8 4,5

L'Alcalatén 11 8 9 28 89.617 157.229 141.828 388.674 0 1,1 1,0 0,8 0,9 0 0,8 1,7 0,8 0,9

El Alto Mijares

La Plana Baixa 5 32 31 47 115 161.762 351.693 356.629 831.070 1.701.154 5,4 3,3 3,8 4,1 3,8 5,5 3,1 3,9 4,6 4,1

El Alto Palancia 5 3 5 13 19.867 22.402 64.770 107.039 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,3

El Camp de Morvedre 9 7 9 25 89.105 124.003 242.856 455.964 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0 0,8 1,4 1,4 1,1

El Rincón de Ademuz

Los Serranos 2 1 1 4 50.730 4.125 15.000 69.855 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0 0,1 0,2

El Camp de Túria 4 61 58 69 192 136.995 700.443 520.212 928.779 2.286.429 4,3 6,2 7,1 6,0 6,3 4,7 6,1 5,7 5,2 5,5

L'Horta Nord 17 147 131 199 494 577.467 1.586.942 1.652.018 2.978.558 6.794.985 18,3 15,0 16,0 17,2 16,2 19,8 13,9 18,0 16,6 16,4

La Plana de Utiel-Requena 1 2 2 5 8.281 50.350 15.451 74.082 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,2

La Hoya de Buñol 1 24 8 15 48 39.891 435.549 63.840 201.274 740.555 1,1 2,4 1,0 1,3 1,6 1,4 3,8 0,7 1,1 1,8

L'Horta Sud 9 91 78 121 299 280.592 1.199.602 662.627 2.059.801 4.202.622 9,7 9,3 9,5 10,5 9,8 9,6 10,5 7,2 11,5 10,1

València 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572 19,4 13,1 11,9 11,5 12,4 18,8 15,0 15,4 12,2 14,2

El Valle de Cofrentes-Ayora

La Canal de Navarrés

La Ribera Alta 3 59 55 71 188 60.319 877.869 424.391 811.525 2.174.105 3,2 6 6,7 6,1 6,2 2,1 7,7 4,6 4,5 5,2

La Ribera Baixa 1 22 25 21 69 16.466 163.156 222.181 337.910 739.713 1,1 2,2 3,1 1,8 2,3 0,6 1,4 2,4 1,9 1,8

La Costera 7 8 13 28 42.674 52.715 209.330 304.719 0 0,7 1 1,1 0,9 0 0,4 0,6 1,2 0,7

La Safor 4 32 29 39 104 122.214 448.030 406.413 414.715 1.391.371 4,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,2 3,9 4,4 2,3 3,4

La Vall d'Albaida 33 25 66 124 326.624 250.073 1.255.316 1.832.013 0 3,4 3,1 5,7 4,1 0 2,9 2,7 7 4,4

L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 1 10 13 11 35 32.232 62.160 70.101 124.632 289.124 1,1 1 1,6 1 1,1 1,1 0,5 0,8 0,7 0,7

L'Alcoià 3 57 52 80 192 90.257 778.574 618.482 1.432.818 2.920.131 3,2 5,8 6,4 6,9 6,3 3,1 6,8 6,7 8 7

El Comtat 4 15 16 35 56.314 254.735 234.437 545.485 0 0,4 1,8 1,4 1,1 0 0,5 2,8 1,3 1,3

La Marina Alta 9 8 4 21 78.206 61.223 138.378 277.807 0 0,9 1 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,8 0,7

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 9 39 29 34 111 255.060 402.434 229.858 505.864 1.393.217 9,7 4 3,5 2,9 3,6 8,7 3,5 2,5 2,8 3,4

L'Alacantí 2 35 38 49 124 66.191 396.108 357.301 719.373 1.538.972 2,2 3,6 4,6 4,2 4,1 2,3 3,5 3,9 4 3,7

La Marina Baixa 2 2 5 9 5.797 19.213 139.044 164.054 0 0,2 0,2 0,4 0,3 0 0,1 0,2 0,8 0,4

El Baix Vinalopó 9 69 58 68 204 328.520 715.013 574.344 903.021 2.520.898 9,7 7 7,1 5,9 6,7 11,3 6,3 6,3 5 6,1

El Baix Segura / La Vega Baja 2 16 9 11 38 47.718 143.660 83.770 174.995 450.143 2,2 1,6 1,1 1 1,2 1,6 1,3 0,9 1 1,1

Total CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

Municipis Comarca Pacte
Suma de les ajudes 

concedides
Suma total de les subvencions 

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

Agost L’Alacantí Sense pacte 2 1 3 35.195 20.000 55.195

Albatera El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 7.651 7.651

Alcoi/Alcoy L’Alcoià Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 1 19 19 33 72 22.795 275.591 242.092 551.446 1.091.924

Alfàs del Pi, l’ La Marina Baixa Sense pacte 1 1 12.650 12.650

Alacant/Alicante L’Alacantí Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 2 17 32 34 85 66.191 237.730 293.613 437.261 1.034.795

Almoradí El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 10.248 10.248

Aspe El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 3 1 4 8 59.856 5.000 59.372 124.228

Banyeres de Mariola L’Alcoià Sense pacte 9 4 8 21 113.412 29.245 111.901 254.558

Benasau El Comtat Sense pacte 1 2 3 14.550 30.484 45.034

Benejúzar El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 1.824 1.620 3.444

Beniarbeig La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 4.375 4.375

Beniardá La Marina Baixa Sense pacte 1 1 3.534 3.534

Beniarrés El Comtat Sense pacte 2 1 3 26.180 5.573 31.753

Benidorm La Marina Baixa Sense pacte 1 1 30.308 30.308

Benimarfull El Comtat Sense pacte 1 1 19.579 19.579

Biar L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 3 2 6 1.380 16.472 33.996 51.848

Bigastro El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 2 2 4 9.494 54.614 64.108

Callosa d’en Sarrià La Marina Baixa Sense pacte 1 1 6.563 6.563

Campello, el L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 20.731 20.731

Cañada L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 1 5.800 5.800

Castalla L’Alcoià Sense pacte 1 6 7 10 24 42.150 62.348 89.366 175.082 368.946

Catral El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 2 2 2 2 8 47.718 37.740 36.073 41.033 162.564

Cocentaina El Comtat Sense pacte 1 8 7 16 9.686 120.662 96.299 226.647

Cox El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 4 14.236 4.200 17.534 35.970

Crevillent El Baix Vinalopó Sense pacte 2 5 7 14 40.423 37.385 76.831 154.639

Dénia La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 1.860 1.860

Dolores El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 5.247 5.247

Elx/Elche El Baix Vinalopó Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 9 66 52 60 187 328.520 668.470 526.465 814.654 2.338.110

Elda El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 8 17 19 16 60 224.987 141.946 185.820 240.906 793.659

Finestrat La Marina Baixa Sense pacte 1 2 3 2.263 73.716 75.979

Gata de Gorgos La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 6.408 6.408

Guardamar del 
Segura

El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 2 2 8.798 8.798

Ibi L’Alcoià Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 1 20 18 23 62 25.313 279.734 229.972 462.151 997.170

Xaló La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 2 13.032 33.199 46.232

Xàbia/Jávea La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 2 2 4 14.775 25.940 40.714

Xixona/Jijona L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 2 4 6 22.087 123.013 145.100

Orxa, l’/Lorcha El Comtat Sense pacte 1 1 23.513 23.513

Monòver/Monóvar El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 4 1 5 10 45.633 1.380 69.524 116.537

Mutxamel L’Alacantí Sense pacte 5 3 2 10 29.778 38.433 8.895 77.106

Muro de Alcoy El Comtat Sense pacte 3 3 5 11 46.628 73.764 78.568 198.959

Novelda El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 4 3 4 11 82.920 18.325 41.202 142.448

Ondara La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 89.944 89.944

Onil L’Alcoià Sense pacte 3 3 5 11 47.488 10.133 110.661 168.281

Orba La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 2 2 1.782 1.782

Orihuela El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 4 1 1 6 27.010 3.450 22.906 53.366

Pedreguer La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 3 3 2 8 47.905 22.640 15.234 85.779

Pego La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 713 713

Petrer El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 1 10 5 5 21 30.074 68.918 19.333 94.860 213.185

Pinós, el/Pinoso El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 1 1 3.160 3.160

Polop La Marina Baixa Sense pacte 2 2 35.020 35.020

Redován El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 7.000 7.000

Salinas L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 1 2 5.314 12.521 17.834

Sant Joan d’Alacant L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 2 2.339 5.200 7.539

San Miguel de 
Salinas

El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 20.000 5.160 25.160

Santa Pola El Baix Vinalopó Sense pacte 1 1 1 3 6.120 10.494 11.536 28.150

Sant Vicent del 
Raspeig/San Vicente 
del Raspeig

L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 8 2 7 17 68.979 5.255 124.274 198.507

Sax L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 2 3 20.000 35.748 55.748

Tibi L’Alcoià Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 2 17.675 21.578 39.253

Villena L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 8 9 5 23 32.232 55.466 33.628 36.567 157.894

San Isidro El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 3 1 2 6 33.484 975 32.129 66.588

Atzeneta del 
Maestrat

L’Alcalatén Sense pacte 1 1 24.800 24.800

Alcalà de Xivert El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 1 1 713 713

Alcora, l’ L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 10 8 6 24 76.490 157.229 75.945 309.663

Almassora/Almazora La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 6 6 12 26 63.700 39.834 184.035 174.389 461.958

Altura El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 2 4 5.061 17.062 25.710 47.833

Betxí La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 3 3 8 53.677 59.486 34.080 147.243

Bejís El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 7.140 7.140

Benasal L’Alt Maestrat Sense pacte 1 1 12.494 12.494
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

Municipis Comarca Pacte
Suma de les ajudes 

concedides
Suma total de les subvencions 

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

Agost L’Alacantí Sense pacte 2 1 3 35.195 20.000 55.195

Albatera El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 7.651 7.651

Alcoi/Alcoy L’Alcoià Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 1 19 19 33 72 22.795 275.591 242.092 551.446 1.091.924

Alfàs del Pi, l’ La Marina Baixa Sense pacte 1 1 12.650 12.650

Alacant/Alicante L’Alacantí Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 2 17 32 34 85 66.191 237.730 293.613 437.261 1.034.795

Almoradí El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 10.248 10.248

Aspe El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 3 1 4 8 59.856 5.000 59.372 124.228

Banyeres de Mariola L’Alcoià Sense pacte 9 4 8 21 113.412 29.245 111.901 254.558

Benasau El Comtat Sense pacte 1 2 3 14.550 30.484 45.034

Benejúzar El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 1.824 1.620 3.444

Beniarbeig La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 4.375 4.375

Beniardá La Marina Baixa Sense pacte 1 1 3.534 3.534

Beniarrés El Comtat Sense pacte 2 1 3 26.180 5.573 31.753

Benidorm La Marina Baixa Sense pacte 1 1 30.308 30.308

Benimarfull El Comtat Sense pacte 1 1 19.579 19.579

Biar L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 3 2 6 1.380 16.472 33.996 51.848

Bigastro El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 2 2 4 9.494 54.614 64.108

Callosa d’en Sarrià La Marina Baixa Sense pacte 1 1 6.563 6.563

Campello, el L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 20.731 20.731

Cañada L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 1 5.800 5.800

Castalla L’Alcoià Sense pacte 1 6 7 10 24 42.150 62.348 89.366 175.082 368.946

Catral El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 2 2 2 2 8 47.718 37.740 36.073 41.033 162.564

Cocentaina El Comtat Sense pacte 1 8 7 16 9.686 120.662 96.299 226.647

Cox El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 4 14.236 4.200 17.534 35.970

Crevillent El Baix Vinalopó Sense pacte 2 5 7 14 40.423 37.385 76.831 154.639

Dénia La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 1.860 1.860

Dolores El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 5.247 5.247

Elx/Elche El Baix Vinalopó Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 9 66 52 60 187 328.520 668.470 526.465 814.654 2.338.110

Elda El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 8 17 19 16 60 224.987 141.946 185.820 240.906 793.659

Finestrat La Marina Baixa Sense pacte 1 2 3 2.263 73.716 75.979

Gata de Gorgos La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 6.408 6.408

Guardamar del 
Segura

El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 2 2 8.798 8.798

Ibi L’Alcoià Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 1 20 18 23 62 25.313 279.734 229.972 462.151 997.170

Xaló La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 2 13.032 33.199 46.232

Xàbia/Jávea La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 2 2 4 14.775 25.940 40.714

Xixona/Jijona L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 2 4 6 22.087 123.013 145.100

Orxa, l’/Lorcha El Comtat Sense pacte 1 1 23.513 23.513

Monòver/Monóvar El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 4 1 5 10 45.633 1.380 69.524 116.537

Mutxamel L’Alacantí Sense pacte 5 3 2 10 29.778 38.433 8.895 77.106

Muro de Alcoy El Comtat Sense pacte 3 3 5 11 46.628 73.764 78.568 198.959

Novelda El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 4 3 4 11 82.920 18.325 41.202 142.448

Ondara La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 89.944 89.944

Onil L’Alcoià Sense pacte 3 3 5 11 47.488 10.133 110.661 168.281

Orba La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 2 2 1.782 1.782

Orihuela El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 4 1 1 6 27.010 3.450 22.906 53.366

Pedreguer La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 3 3 2 8 47.905 22.640 15.234 85.779

Pego La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 713 713

Petrer El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 1 10 5 5 21 30.074 68.918 19.333 94.860 213.185

Pinós, el/Pinoso El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sense pacte 1 1 3.160 3.160

Polop La Marina Baixa Sense pacte 2 2 35.020 35.020

Redován El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 7.000 7.000

Salinas L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 1 2 5.314 12.521 17.834

Sant Joan d’Alacant L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 2 2.339 5.200 7.539

San Miguel de 
Salinas

El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 20.000 5.160 25.160

Santa Pola El Baix Vinalopó Sense pacte 1 1 1 3 6.120 10.494 11.536 28.150

Sant Vicent del 
Raspeig/San Vicente 
del Raspeig

L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 8 2 7 17 68.979 5.255 124.274 198.507

Sax L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 2 3 20.000 35.748 55.748

Tibi L’Alcoià Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 2 17.675 21.578 39.253

Villena L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sense pacte 1 8 9 5 23 32.232 55.466 33.628 36.567 157.894

San Isidro El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 3 1 2 6 33.484 975 32.129 66.588

Atzeneta del 
Maestrat

L’Alcalatén Sense pacte 1 1 24.800 24.800

Alcalà de Xivert El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 1 1 713 713

Alcora, l’ L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 10 8 6 24 76.490 157.229 75.945 309.663

Almassora/Almazora La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 6 6 12 26 63.700 39.834 184.035 174.389 461.958

Altura El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 2 4 5.061 17.062 25.710 47.833

Betxí La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 3 3 8 53.677 59.486 34.080 147.243

Bejís El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 7.140 7.140

Benasal L’Alt Maestrat Sense pacte 1 1 12.494 12.494
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Benicarló El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 9 1 1 11 17.700 61.516 47.411 126.627

Benicàssim/
Benicasim

La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 2 1 3 2.438 4.313 6.750

Borriana/Burriana La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 3 3 7 16.344 26.110 53.281 95.735

Cabanes La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 1 1 2 4 34.259 1.800 10.132 46.191

Castelló de la Plana/
Castellón de la Plana

La Plana Alta Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 2 47 16 24 89 60.639 529.222 192.378 415.572 1.197.811

Caudiel El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 3.600 3.600

Chóvar El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 4.265 4.265

Figueroles L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 1 13.127 13.127

Lucena del Cid L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 2 41.083 41.083

Moncofa La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 1 20.000 20.000

Morella Els Ports Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 1 1 2 26.727 4.962 31.689

Nules La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 1 10.531 10.531

Onda La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 7 15 24 47 47.313 78.192 203.309 511.839 840.653

Portell de Morella Els Ports Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 1 1 2 900 900 1.800

Rossell El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 3 3 78.532 78.532

San Rafael del Río El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 1 1 4.067 4.067

Segorbe El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 2 1.800 1.740 3.540

Soneja El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

2 2 4 8.741 31.920 40.661

Vall d’Alba La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 7 1 5 13 16.459 43.750 35.800 96.008

Vall d’Uixó, la La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 4 11 3 6 24 114.450 133.762 18.225 88.727 355.164

Vilafamés La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 1 21.525 21.525

Vila-real La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 9 7 8 24 40.376 49.498 120.332 210.207

Vinaròs El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 1 1 3 5 29.224 18.488 25.649 73.361

Alquerías del Niño 
Perdido

La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 2 3 9.341 12.280 21.621

Sant Joan de Moró La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 1 4 7 23.705 3.506 27.651 54.863

Ador La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 3 1 4 82.988 33.233 116.221

Atzeneta d’Albaida La Vall d’Albaida Sense pacte 1 1 35.063 35.063

Agullent La Vall d’Albaida Sense pacte 4 2 4 10 39.192 20.900 45.889 105.981

Alaquàs L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 3 12 18 19.675 38.645 120.045 178.365

Albaida La Vall d’Albaida Sense pacte 2 3 5 10 5.656 23.686 35.892 65.234

Albal L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 1 3 7 89.364 16.510 18.660 124.533

Alberic La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 1 4 22.265 6.811 29.077

Alborache La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 1 30.413 30.413

Alboraya L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 5 2 5 12 15.232 33.506 106.469 155.207

Albuixech L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 2 4 17.350 5.850 23.278 46.478

Alcàsser L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 7 5 6 19 44.459 186.248 77.265 163.975 471.948

Alzira La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 6 4 6 16 132.983 57.966 66.001 256.949

Alcúdia, l’ La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 10 8 15 34 26.853 209.356 26.955 60.950 324.113

Alcúdia de Crespins, l’ La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 2 2.054 25.420 27.474

Aldaia L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 11 7 6 25 26.111 51.315 46.423 112.119 235.967

Alfafar L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 3 4 45.974 45.181 91.155

Alfarrasí La Vall d’Albaida Sense pacte 5 4 11 20 82.117 11.951 211.665 305.733

Algar de Palancia El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 1 1 4.245 4.245

Algemesí La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 9 10 13 34 33.467 208.088 99.075 86.532 427.162

Alginet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 4 6 11 4.294 45.823 75.798 125.915

Almàssera L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 10.628 10.628

Almussafes La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 16 20 13 49 126.461 161.615 260.214 548.290

Alqueria de la 
Comtessa, l’

La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 3 7.228 21.593 28.820

Aielo de Malferit La Vall d’Albaida Sense pacte 4 4 115.135 115.135

Bellreguard La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 26.128 26.128

Benaguasil El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 3 2 7 8.173 46.026 27.166 81.365

Beniarjó La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 41.392 41.392

Benifaió La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 5 4 9 9.900 122.868 132.768

Benimodo La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 2 5 3.708 7.943 27.584 39.235

Beniparrell L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 8 11 12 31 52.584 62.285 260.273 375.142

Benirredrà La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 9.175 9.175

Benisanó El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 17.838 17.838

Bétera El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 5 7 14 32.157 7.705 83.018 122.880

Bocairent La Vall d’Albaida Sense pacte 1 1 2 4 17.956 20.000 40.050 78.006

Bugarra Los Serranos Sense pacte 2 1 1 4 50.730 4.125 15.000 69.855

Buñol La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 4 1 3 8 79.006 1.830 5.700 86.536

Burjassot L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 2 1 5 27.397 1.770 40.378 1.842 71.387

Canals La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 2 2 5 900 3.378 21.661 25.939

Carcaixent La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 3 3 8 3.498 12.599 48.887 64.984

Càrcer La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 12.336 12.336

Carlet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 7 10 7 24 114.776 92.491 109.628 316.895

Catadau La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 1 4 30.023 2.022 22.708 54.753

Catarroja L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 5 5 4 14 130.575 31.443 84.296 246.313

Corbera La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 2 5 22.134 7.952 25.930 56.016

Quart de Poblet L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 17 7 16 40 260.395 54.525 210.780 525.700

Quartell El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 2 2 19.582 19.582
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Benicarló El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 9 1 1 11 17.700 61.516 47.411 126.627

Benicàssim/
Benicasim

La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 2 1 3 2.438 4.313 6.750

Borriana/Burriana La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 3 3 7 16.344 26.110 53.281 95.735

Cabanes La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 1 1 2 4 34.259 1.800 10.132 46.191

Castelló de la Plana/
Castellón de la Plana

La Plana Alta Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 2 47 16 24 89 60.639 529.222 192.378 415.572 1.197.811

Caudiel El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 3.600 3.600

Chóvar El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 4.265 4.265

Figueroles L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 1 13.127 13.127

Lucena del Cid L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 2 41.083 41.083

Moncofa La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 1 20.000 20.000

Morella Els Ports Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 1 1 2 26.727 4.962 31.689

Nules La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 1 10.531 10.531

Onda La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 7 15 24 47 47.313 78.192 203.309 511.839 840.653

Portell de Morella Els Ports Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 1 1 2 900 900 1.800

Rossell El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 3 3 78.532 78.532

San Rafael del Río El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 1 1 4.067 4.067

Segorbe El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 2 1.800 1.740 3.540

Soneja El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

2 2 4 8.741 31.920 40.661

Vall d’Alba La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 7 1 5 13 16.459 43.750 35.800 96.008

Vall d’Uixó, la La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 4 11 3 6 24 114.450 133.762 18.225 88.727 355.164

Vilafamés La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 1 21.525 21.525

Vila-real La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 9 7 8 24 40.376 49.498 120.332 210.207

Vinaròs El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 1 1 3 5 29.224 18.488 25.649 73.361

Alquerías del Niño 
Perdido

La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 2 3 9.341 12.280 21.621

Sant Joan de Moró La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 1 4 7 23.705 3.506 27.651 54.863

Ador La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 3 1 4 82.988 33.233 116.221

Atzeneta d’Albaida La Vall d’Albaida Sense pacte 1 1 35.063 35.063

Agullent La Vall d’Albaida Sense pacte 4 2 4 10 39.192 20.900 45.889 105.981

Alaquàs L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 3 12 18 19.675 38.645 120.045 178.365

Albaida La Vall d’Albaida Sense pacte 2 3 5 10 5.656 23.686 35.892 65.234

Albal L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 1 3 7 89.364 16.510 18.660 124.533

Alberic La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 1 4 22.265 6.811 29.077

Alborache La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 1 30.413 30.413

Alboraya L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 5 2 5 12 15.232 33.506 106.469 155.207

Albuixech L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 2 4 17.350 5.850 23.278 46.478

Alcàsser L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 7 5 6 19 44.459 186.248 77.265 163.975 471.948

Alzira La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 6 4 6 16 132.983 57.966 66.001 256.949

Alcúdia, l’ La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 10 8 15 34 26.853 209.356 26.955 60.950 324.113

Alcúdia de Crespins, l’ La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 2 2.054 25.420 27.474

Aldaia L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 11 7 6 25 26.111 51.315 46.423 112.119 235.967

Alfafar L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 3 4 45.974 45.181 91.155

Alfarrasí La Vall d’Albaida Sense pacte 5 4 11 20 82.117 11.951 211.665 305.733

Algar de Palancia El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 1 1 4.245 4.245

Algemesí La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 9 10 13 34 33.467 208.088 99.075 86.532 427.162

Alginet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 4 6 11 4.294 45.823 75.798 125.915

Almàssera L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 10.628 10.628

Almussafes La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 16 20 13 49 126.461 161.615 260.214 548.290

Alqueria de la 
Comtessa, l’

La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 3 7.228 21.593 28.820

Aielo de Malferit La Vall d’Albaida Sense pacte 4 4 115.135 115.135

Bellreguard La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 26.128 26.128

Benaguasil El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 3 2 7 8.173 46.026 27.166 81.365

Beniarjó La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 41.392 41.392

Benifaió La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 5 4 9 9.900 122.868 132.768

Benimodo La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 2 5 3.708 7.943 27.584 39.235

Beniparrell L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 8 11 12 31 52.584 62.285 260.273 375.142

Benirredrà La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 9.175 9.175

Benisanó El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 17.838 17.838

Bétera El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 5 7 14 32.157 7.705 83.018 122.880

Bocairent La Vall d’Albaida Sense pacte 1 1 2 4 17.956 20.000 40.050 78.006

Bugarra Los Serranos Sense pacte 2 1 1 4 50.730 4.125 15.000 69.855

Buñol La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 4 1 3 8 79.006 1.830 5.700 86.536

Burjassot L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 2 1 5 27.397 1.770 40.378 1.842 71.387

Canals La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 2 2 5 900 3.378 21.661 25.939

Carcaixent La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 3 3 8 3.498 12.599 48.887 64.984

Càrcer La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 12.336 12.336

Carlet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 7 10 7 24 114.776 92.491 109.628 316.895

Catadau La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 1 4 30.023 2.022 22.708 54.753

Catarroja L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 5 5 4 14 130.575 31.443 84.296 246.313

Corbera La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 2 5 22.134 7.952 25.930 56.016

Quart de Poblet L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 17 7 16 40 260.395 54.525 210.780 525.700

Quartell El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 2 2 19.582 19.582
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Cheste La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 5 4 1 10 83.067 30.425 5.200 118.692

Xirivella L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 4 9 34.826 29.744 2.700 105.256 172.526

Chiva La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 12 2 10 25 39.891 201.616 19.644 155.839 416.990

Daimús La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 4 7 1.800 15.004 14.834 31.638

Eliana, l’ El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 2 4 2.340 27.056 29.396

Fortaleny La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 12.860 12.860

Foios L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 8 12 12.225 9.853 87.162 109.240

Font de la Figuera, la La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 2 6.564 13.209 19.773

Gandia La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 12 13 13 39 41.050 158.140 192.159 163.542 554.890

Godella L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 14.357 14.357

Guadassuar La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 4 1 4 9 75.050 10.647 59.730 145.427

Xeraco La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 34.124 15.182 49.306

Xàtiva La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 2 3 4 9 14.107 23.865 71.464 109.436

Llíria El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 4 1 5 10 61.718 18.715 101.258 181.691

Loriguilla El Camp de Túria Sense pacte 1 1 7.757 7.757

Llombai La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 21.029 21.029

Manises L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 5 10 26.187 43.119 7.489 157.888 234.683

Manuel La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 48.001 48.001

Marines El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 3 1 4 64.940 5.233 70.172

Massalfassar L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 5 7 14 23.965 50.146 149.457 223.568

Massamagrell L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 3 3 57.953 57.953

Massanassa L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 1 5 7 23.949 6.013 86.081 116.042

Meliana L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 40.000 40.000

Mislata L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 2 5 7 26.071 85.123 111.194

Moixent/Mogente La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 2 2 5 9 19.049 12.264 66.785 98.098

Moncada L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 6 12 11 29 14.039 97.082 199.692 310.814

Montserrat La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 2 6 26.001 7.964 20.786 54.750

Montaverner La Vall d’Albaida Sense pacte 1 1 2 4.585 17.710 22.295

Montroi/Montroy La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 4 5 12 5.940 7.164 49.378 62.482

Museros L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 1 1 4 14.608 5.314 4.152 35.960 60.034

Náquera El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 10 3 1 15 20.621 115.423 43.092 13.527 192.663

Oliva La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 2 2 3 7 38.873 17.718 62.043 118.634

Olleria, l’ La Vall d’Albaida Sense pacte 2 2 9 13 43.618 43.458 208.966 296.042

Ontinyent La Vall d’Albaida Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 16 11 27 54 104.234 98.870 524.447 727.551

Paiporta L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 4 3 9 17 22.628 25.140 23.660 132.851 204.279

Palma de Gandía La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 9.602 11.914 21.516

Palomar, el La Vall d’Albaida Sense pacte 1 1 18.474 18.474

Paterna L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 15 103 95 144 357 535.462 1.280.742 1.285.524 2.048.257 5.149.985

Picanya L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 5 24.721 13.581 24.041 62.343

Picassent L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 4 9 9 22 14.718 70.751 100.100 185.569

Potries La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 7 5 5 17 60.131 47.021 9.396 116.547

Pobla de Farnals, la L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 8.010 8.010

Pobla del Duc, la La Vall d’Albaida Sense pacte 2 1 2 5 29.267 12.734 20.499 62.500

Pobla de Vallbona, la El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 10 9 12 32 39.552 84.431 61.470 164.468 349.921

Pobla Llarga, la La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 3.675 3.675

Puig de Santa 
Maria, el

L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 1 3 1.740 1.800 1.860 5.400

Puçol L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 3 3 6 30.665 60.526 91.191

Rafelbunyol L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 17 6 15 38 150.561 57.763 224.055 432.379

Real de Gandía La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 40.600 7.460 48.060

Requena La Plana de Utiel-Requena Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino

1 1 2 4 8.281 6.600 15.451 30.332

Riba-roja de Túria El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 24 33 37 95 24.106 304.137 311.644 502.544 1.142.431

Rocafort L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 8.354 8.354

Rótova La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 3 5 37.906 2.100 5.940 45.946

Sagunt/Sagunto El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 6 7 9 22 65.278 124.003 242.856 432.137

Sant Joanet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 8.625 8.625

Senyera La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 4.005 4.005

Serra El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 8.856 8.856

Siete Aguas La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 2 1 1 4 41.447 11.941 34.536 87.923

Silla L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 9 9 11 32 102.431 47.718 80.361 162.241 392.751

Sollana La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 4 3 3 11 16.466 14.561 39.753 17.317 88.097

Sueca La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 3 34.449 34.449

Tavernes de la 
Valldigna

La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 6 9 1.512 22.828 76.602 100.943

Torrent L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 14 9 9 32 178.313 104.906 190.892 474.111

Turís La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 2 3.093 12.675 15.768

Utiel La Plana de Utiel-Requena Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino

1 1 43.750 43.750

Valencia València Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572

Vallada La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 24.000 24.000

Vilallonga/Villalonga La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 1 4 17.130 44.458 20.567 82.156

Vilamarxant El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 1 1 4 52.716 638 6.570 1.875 61.798

Villanueva de 
Castellón

La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 2 16.560 9.595 26.155

San Antonio de 
Benagéber

El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 2 4 9.873 1.920 7.867 19.660

Total CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073
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Cheste La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 5 4 1 10 83.067 30.425 5.200 118.692

Xirivella L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 4 9 34.826 29.744 2.700 105.256 172.526

Chiva La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 12 2 10 25 39.891 201.616 19.644 155.839 416.990

Daimús La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 4 7 1.800 15.004 14.834 31.638

Eliana, l’ El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 2 4 2.340 27.056 29.396

Fortaleny La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 12.860 12.860

Foios L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 8 12 12.225 9.853 87.162 109.240

Font de la Figuera, la La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 2 6.564 13.209 19.773

Gandia La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 12 13 13 39 41.050 158.140 192.159 163.542 554.890

Godella L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 14.357 14.357

Guadassuar La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 4 1 4 9 75.050 10.647 59.730 145.427

Xeraco La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 34.124 15.182 49.306

Xàtiva La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 2 3 4 9 14.107 23.865 71.464 109.436

Llíria El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 4 1 5 10 61.718 18.715 101.258 181.691

Loriguilla El Camp de Túria Sense pacte 1 1 7.757 7.757

Llombai La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 21.029 21.029

Manises L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 5 10 26.187 43.119 7.489 157.888 234.683

Manuel La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 48.001 48.001

Marines El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 3 1 4 64.940 5.233 70.172

Massalfassar L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 5 7 14 23.965 50.146 149.457 223.568

Massamagrell L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 3 3 57.953 57.953

Massanassa L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 1 5 7 23.949 6.013 86.081 116.042

Meliana L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 40.000 40.000

Mislata L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 2 5 7 26.071 85.123 111.194

Moixent/Mogente La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 2 2 5 9 19.049 12.264 66.785 98.098

Moncada L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 6 12 11 29 14.039 97.082 199.692 310.814

Montserrat La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 2 6 26.001 7.964 20.786 54.750

Montaverner La Vall d’Albaida Sense pacte 1 1 2 4.585 17.710 22.295

Montroi/Montroy La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 4 5 12 5.940 7.164 49.378 62.482

Museros L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 1 1 4 14.608 5.314 4.152 35.960 60.034

Náquera El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 10 3 1 15 20.621 115.423 43.092 13.527 192.663

Oliva La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 2 2 3 7 38.873 17.718 62.043 118.634

Olleria, l’ La Vall d’Albaida Sense pacte 2 2 9 13 43.618 43.458 208.966 296.042

Ontinyent La Vall d’Albaida Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 16 11 27 54 104.234 98.870 524.447 727.551

Paiporta L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 4 3 9 17 22.628 25.140 23.660 132.851 204.279

Palma de Gandía La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 9.602 11.914 21.516

Palomar, el La Vall d’Albaida Sense pacte 1 1 18.474 18.474

Paterna L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 15 103 95 144 357 535.462 1.280.742 1.285.524 2.048.257 5.149.985

Picanya L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 5 24.721 13.581 24.041 62.343

Picassent L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 4 9 9 22 14.718 70.751 100.100 185.569

Potries La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 7 5 5 17 60.131 47.021 9.396 116.547

Pobla de Farnals, la L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 8.010 8.010

Pobla del Duc, la La Vall d’Albaida Sense pacte 2 1 2 5 29.267 12.734 20.499 62.500

Pobla de Vallbona, la El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 10 9 12 32 39.552 84.431 61.470 164.468 349.921

Pobla Llarga, la La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 3.675 3.675

Puig de Santa 
Maria, el

L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 1 3 1.740 1.800 1.860 5.400

Puçol L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 3 3 6 30.665 60.526 91.191

Rafelbunyol L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 17 6 15 38 150.561 57.763 224.055 432.379

Real de Gandía La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 40.600 7.460 48.060

Requena La Plana de Utiel-Requena Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino

1 1 2 4 8.281 6.600 15.451 30.332

Riba-roja de Túria El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 24 33 37 95 24.106 304.137 311.644 502.544 1.142.431

Rocafort L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 8.354 8.354

Rótova La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 3 5 37.906 2.100 5.940 45.946

Sagunt/Sagunto El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 6 7 9 22 65.278 124.003 242.856 432.137

Sant Joanet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 8.625 8.625

Senyera La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 4.005 4.005

Serra El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 8.856 8.856

Siete Aguas La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 2 1 1 4 41.447 11.941 34.536 87.923

Silla L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 9 9 11 32 102.431 47.718 80.361 162.241 392.751

Sollana La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 4 3 3 11 16.466 14.561 39.753 17.317 88.097

Sueca La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 3 34.449 34.449

Tavernes de la 
Valldigna

La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 6 9 1.512 22.828 76.602 100.943

Torrent L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 14 9 9 32 178.313 104.906 190.892 474.111

Turís La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 2 3.093 12.675 15.768

Utiel La Plana de Utiel-Requena Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino

1 1 43.750 43.750

Valencia València Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572

Vallada La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 24.000 24.000

Vilallonga/Villalonga La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 1 4 17.130 44.458 20.567 82.156

Vilamarxant El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 1 1 4 52.716 638 6.570 1.875 61.798

Villanueva de 
Castellón

La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 2 16.560 9.595 26.155

San Antonio de 
Benagéber

El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 2 4 9.873 1.920 7.867 19.660

Total CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073
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NOMBRE D’AJUDES DE L’IVACE
CONCEDIDES A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Respecte al total d’ajudes concedides en el període 
2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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PERCENTATGE DEL NOMBRE D’AJUDES DE L’IVACE
A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Respecte al total d’ajudes concedides en el període 
2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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PORCENTAJE DE LAS SUBVENCIONES DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

PORCENTAJE DE LAS SUBVENCIONES DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

AJUDES DE L’IVACE
A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Període 2015-2018 

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

PERCENTATGE DEL NOMBRE D’AJUDES DE L’IVACE
CONCEDIDES A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Respecte al total d’ajudes concedides en el període 
2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

PERCENTATGE DE LES SUBVENCIONS DE L’IVACE
A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Respecte al total de subvencions concedides en el 
període 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

NOMBRE D’AJUDES DE L’IVACE CONCEDIDES
A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Respecte al total de d’ajudes concedides en el període 
2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

PERCENTATGE DEL NOMBRE D’AJUDES DE L’IVACE
A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Respecte al total de d’ajudes concedides en el 
període 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

IMPORT DE LES SUBVENCIONS DE L’IVACE
A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Respecte al total de subvencions concedides en el 
període 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI VALENCIÀ

PERCENTATGE DE LES SUBVENCIONS DE L’IVACE
A PROJECTES EMPRESARIALS R+D+I
Respecte al total de subvencions concedides en el 
període 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

XVI. Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud. 

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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2. INNOVACIÓ I SECTORS ECONÒMICS  EN EL TERRITORI VALENCIÀ.  IMPLICACIONS EN EL MERCAT LABORAL

En el marc del projecte Avalem Territori, s’han 
analitzat els processos d’innovació que condi-
cionen favorablement el desenvolupament de 
sectors econòmics relacionats amb determi-
nats territoris de la Comunitat Valenciana. L’ob-
jectiu general d’aquesta aproximació ha sigut 
identificar les relacions entre els processos 
d’innovació, l’economia arrelada en el territori i 
el balanç del mercat laboral resultant.

Per a aquest comès es va dissenyar una me-
todologia de caràcter qualitatiu, que ha tingut 
com a referència l’entrevista a agents repre-
sentatius així com reunions de grups de treball 
(“fous group”). Van ser seleccionats 9 territoris, 
en els quals destaquen determinades activitats 
econòmiques que obeeixen a la classificació de 
sectors tradicionals (agricultura, indústria i tu-
risme).

2. INNOVACIÓ I SECTORS ECONÒMICS  

EN EL TERRITORI VALENCIÀ.  

IMPLICACIONS EN EL MERCAT LABORAL

Jorge Hermosilla Pla, Mónica Fernández Villarejo. Universitat de València.

AGRICULTURA INDÚSTRIA TURISME

Universitat Jaume I. 
Castelló

BAIX MAESTRAT
Olivar. Oli

LA PLANA
La Cerámica

ELS PORTS-MAESTRAT
Turisme Rural-Cultural

Universitat de València REQUENA-UTIEL
Vinya. Vi

VALL D´ALBAIDA-COMTAT-
L´ALCOIÀ

Tèxtil

VALÈNCIA I L´HORTA
Turisme de Ciutat

Universidad de Alicante VEGA BAIXA
Agricultura 
comercial

FOIA DE CASTALLA
Industria plàstic i 

components

MARINA ALTA
Turisme Litoral-Interior
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2. INNOVACIÓ I SECTORS ECONÒMICS  EN EL TERRITORI VALENCIÀ.  IMPLICACIONS EN EL MERCAT LABORAL

Més enllà de les singularitats que s’han obser-
vat en els processos d’innovació per a cadascun 
dels sectors i territoris seleccionats, centrem 
els nostres comentaris en aquells processos 
que són comuns i que condicionen la innovació:

a. El lideratge dels empresaris, protagonistes 
dels processos d’innovació en l’empresa 
(producte, producció, comercialització…) i en 
l’escenari territorial.

b. El valor de l’associacionisme, la col·labora-
ció i la participació entre empresaris, i entre 
aquests i les institucions públiques. Els clús-
ters són excel·lents instruments de trans-
missió de millores, mitjançant vincles verti-
cals i horitzontals.

c. El mercat laboral mostra un desfasament 
entre la demanda i l’oferta, conseqüència de 
la falta d’adequació entre el perfil de treba-
lladors que precisen les empreses innova-
dores i la formació existent.

d. Els territoris amb millors nivells de qualificació 
laboral, més innovadors, mostren unes taxes de 
desocupació menors a la mitjana valenciana.

I. UN SECTOR INDUSTRIAL MADUR. LA 
INDÚSTRIA CERÀMICA DE CASTELLÓ I 
MUNICIPIS CERÀMICS

(Autors de referència: Luisa Alamá Sabater i Vi-
cente Budí Orduña, UJI Castelló)

Es tracta d’un sector consolidat, amb una nota-
ble implantació territorial, de manera que cons-
titueix un Districte Industrial Ceràmic-Clúster 
(D.I.C.). Destaquen empreses de tecnologia mit-
jana-alta: fritas i esmalts ceràmics (indústria 
química) i fabricadores de maquinària.

Hi ha un consolidat sistema de relacions soci-
oeconòmiques en el qual és habitual la trans-
ferència de coneixement (dissenys o caracte-
rístiques tècniques del taulell) i una elevada 
mobilitat laboral de tècnics ceràmics.

El D.I.C. comprèn 25 municipis, que concentren 
la gran major part de la fabricació de taulells 
d’Espanya. Constitueix una estructura favorable 
a la innovació, que facilita el flux de coneixement. 
Destaca l’Institut Tecnològic de la Ceràmica, un 
destacat col·lectiu de tècnics ceràmics, diverses 
associacions nacionals de fabricants, la presèn-
cia de centres formatius. Tot això es tradueix en 
un important esforç innovador,

La innovació empresarial destaca en parti-
cular en les millores del producte, com és la 
creació en disseny, formats i prestacions de la 
ceràmica (augment de la dimensió de peces, 
disminució del gruix, nous mètodes de col·lo-
cació, nous productes ceràmics), o l’elaboració 
de taulells i paviments ceràmics per a reduir 
l’impacte energètic en llars. De la mateixa ma-
nera sobreïx en els processos de producció, 
tant en matèria primera (preparació d’argiles) 
com en productes complementaris (fabricació 
de fritas i esmalts); i en el desenvolupament 
de maquinària ceràmica (tecnologia inkjet, im-
pressió digital, etc.).

No obstant això l’anàlisi realitzada ha permès reve-
lar algunes manques que tenen com a denomina-
dor comú la formació dels treballadors. Destaquen: 
la necessitat de formació tècnica i contínua; la fal-
ta de formació en gestió de personal (sector amb 
condicions de treball exigents); la necessitat de 
formar en estratègia comercial (unir vendes i co-
neixement del producte per a adaptar-se a les ne-
cessitats del client); la manca de mà d’obra de ca-
ràcter innovador de les tècniques de producció; els 
desajustaments formatius davant aturats de llarga 
duració; o la manca de interès per part dels aturats 
a formar-se o treballar en el sector. S’observa una 
pèrdua de prestigi del sector, la qual cosa redunda 
en la falta d’atractiu per part de la joventut.

II. LA INDÚSTRIA “TRADICIONAL” TÈXTIL: 
L’ALCOIÀ, EL COMTAT I LA VALL D’ALBAIDA

(Autors de referència: Francisco Puig, Santiago 
Cantarero et alt., Universitat de València)
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Es tracta d’un territori especialment afectat per 
la crisi industrial derivada del sector tèxtil. Els 
processos d’innovació constitueixen la resposta 
a les dificultats econòmiques, no obstant això 
no van generar ni més creixement ni més con-
tractacions. En general es tracta d’una innova-
ció de perfil baix, que es visualitza en l’augment 
del disseny industrial, a partir del 2010, en les 
marques com a resposta a la necessitat de di-
versificar i identificar el producte en el mercat, i 
en el dinamisme mostrat per les noves patents.

Destaca el clúster d’empreses tèxtils, el més 
important de la Comunitat Valenciana, que con-
centra més del 50% de les empreses de tèxtil 
tecnològic. En la Vall d’Albaida es troba el prin-
cipal subsector del tèxtil tecnològic.

El territori industrial comprés entre Alcoi-Onti-
nyent es troba especialitzat en roba de llar, tèx-
tils tècnics (lones, tendes de campanya, veles 
d’embarcacions, jupetins salvavides, paracai-
gudes, etc.), així com altres productes com ara 
catifes, cordes o xarxes.

La innovació empresarial es troba relacionada 
amb la renovació de maquinària i altres processos:

a) Producte: sobretot en activitats de confec-
ció (roba i calçat), ja que són intensives en 
mà d’obra (escassa automatització); es do-
nen per canvis de tendències i modes; i en 
l’elaboració de nous materials: teixit tècnic, 
microfibres…

b) Processos. Destaca la fabricació de tèxtils 
per a aprovisionament a altres empreses, i 
la incorporació de noves tecnologies. Exis-
teix una renovació constant de maquinària i 
organització, però no és visible. Les empre-
ses dedicades al tèxtil tecnològic innoven en 
productes i processos (exemples: mescles 
de fibres per a roba de llar especial, tapis-
series d’automòbil o roba esportiva).

c) El lideratge dels processos d’innovació cor-
respon a l’empresariat. En termes generals 

es caracteritza per un comportament tradi-
cional, amb alt perfil tècnic i mancances di-
rectives; s’observa no obstant això un canvi 
de tendència, amb directius més preparats.

d) Són destacables els nivells de relació i integració 
entre l’empresariat, que es plasma en l’existèn-
cia d’associacions i plataformes col·laborati-
ves. Hi ha una central de compres que permet 
preus més competitius: embalatges i subminis-
traments (telefonia, energia, combustible). Es 
treballa en la integració de clients en el procés 
productiu (ex. tasques de disseny, materials 
concrets com ara teles ignífugues o repel·lents 
de líquids). Es constata major èxit comercial en 
empreses que col·laboren entre si.

No obstant això l’actual sector tèxtil en l’eix Al-
coi-Ontinyent pateix de determinades febleses, 
que dificulten els processos d’innovació. Unes 
mancances en diferents categories, especial-
ment en termes de formació laboral: es recla-
ma Formació Professional Dual, d’alta qualitat; 
la necessitat de cursos tècnics, relacionats amb 
les noves tecnologies i de caràcter transversal 
(idiomes, màrqueting, control de qualitat, medi 
ambient); es reclama un perfil tècnic en inno-
vació del producte, procés i comercialització; la 
falta de coordinació entre empreses i centres 
formatius, perquè es necessiten cursos més 
adaptats a les necessitats; la falta de mà d’obra 
qualificada per a incorporar-se a l’empresa (per 
exemple en teixiduria, filatures, processos quí-
mics); la falta d’interès pel que fa els joves en 
els estudis de la formació professional en l’es-
pecialitat de tèxtil; o l’existència de treballadors 
lleugerament disposats a millorar la seua qua-
lificació. Crida l’atenció que en general la pobla-
ció jove no mostra interès per l’activitat tèxtil 
(problema de mà d’obra futura).

De la mateixa manera s’observen una sèrie 
de necessitats en matèria de comercialització 
dels productes tèxtils. Es plantegen reptes d’in-
novació com la digitalització i la venda online, 
l’obtenció de certificacions de qualitat, segons 
mercat de destinació, per a accedir a concursos 
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públics i certificats de sostenibilitat; o la major 
col·laboració amb els centres tecnològics.

Finalment es reclamen algunes accions dirigi-
des a la millora de les relacions entre els agents 
territorials, en particular l’empresariat i l’admi-
nistració pública. S’aprecia un solapament en-
tre organismes públics (falta de comunicació i 
coordinació), és a dir, hi ha constància de du-
plicitats en competències i accions. Fa falta su-
port d’administracions públiques a empreses, 
sobretot per a dinamitzar i millorar el procés 
productiu. És necessària una cooperació entre 
empreses per a la transmissió de coneixement, 
l’exploració de mercats, les necessitats forma-
tives, l’obtenció de preus més competitius, la 
millora de relacions amb administracions pú-
bliques, les negociacions, el finançament, etc.

III. LA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ DE LA 
INDÚSTRIA INNOVADORA: LA FOIA DE 
CASTALLA

(Autors de referència: María Jesús Santamaría, 
Nuria Grané, José Miguel Giner, Antonio Martinez, 
et alt. Universitat Alacant)

La indústria de la Foia de Castalla es basa en un 
teixit empresarial dinàmic, especialitzat en plàs-
tic (principal activitat) i metall per a sectors com 
ara automoció, construcció, envasos alimenta-
ció..., a més del joguet i del moble. Va ser cone-
guda com la “Vall del Joguet”, però en les últi-
mes dècades la seua estructura productiva s’ha 
transformat sensiblement. Destaca per la seua 
capacitat d’adaptació al canvi, el seu esperit em-
prenedor d’empresaris i capacitats tècniques; 
una menor dependència del sector de joguines 
(crisi per caiguda natalitat, fabricació en països 
amb mà d’obra de baix cost, augment demanda 
videojocs). I un desenvolupament industrial grà-
cies a infraestructures i comunicació.

Ens trobem en un territori innovador, que ha 
sigut capaç d’adaptar el seu teixit empresarial 
i la seua estructura productiva en funció dels 
canvis esdevinguts en la indústria tradicional 

del joguet i les oportunitats que es van plantejar 
des de llavors. L’empresa ha sigut la protago-
nista. La innovació empresarial és permanent. 
De fet, gran nombre d’empreses posseeixen el 
seu propi departament d’innovació. Es generen 
economies d’aglomeració (major coneixement 
sobre novetats, èxits...), requeriments d’estàn-
dards de qualitat, presència de multinacionals; 
tot això suposa un estímul a la innovació. El 
nivell de professionalització de l’empresari ha 
augmentat; les noves generacions estan més 
formades.

Nombroses empreses estan apostant per la 
indústria 4.0, sobretot les que treballen per al 
sector de l’automòbil; necessiten la tecnologia 
digital en els processos productius per a millo-
rar la competitivitat; en general s’acudeix a em-
preses externes.

S’avança en diverses línies de millora com ara 
experimentar amb nous materials, l’automatit-
zació, l’adaptació a la normativa mediambien-
tal, la digitalització, les eines per a la gestió de 
la innovació, l’impuls de projectes conjunts. En la 
indústria de joguines es fabrica per al mercat fi-
nal; s’adapta a les noves tendències i demandes, 
com per exemple mitjançant joguets més inte-
ractius. En el plàstic es treballen nous materials, 
reciclats, biodegradables, compostables...

En empreses de metall i plàstic, de gran dimen-
sió, es detecta l’optimització d’un procés i el propi 
departament d’enginyeria implementa el canvi.

Es treballa en processos de cerca de satisfer al 
client (temps, qualitat, preu més competitiu). El 
mercat exigeix estàndards de qualitat, costos 
més reduïts, nous materials amb més prestaci-
ons i menys contaminants. Per exemple, l’acer 
de major resistència alleugereix pes dels cot-
xes i, per tant, contamina menys, la qual cosa 
obliga a millorar el procés productiu.

Els actors econòmics del territori són agents 
fonamentals en els processos d’innovació. Des-
taca l’associació AIJU (Associació Industrial del 
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Joguet), que realitza un paper dinamitzador de 
la innovació territorial, no sols del joguet, tam-
bé motlles i plàstics. Es relaciona amb AIMPLAS 
(plàstic). Existeixen associacions empresarials 
que defensen interessos propis comuns, com la 
AEFI, única a Espanya.

De la mateixa manera es realitzen destacats 
avanços en matèria de medi ambient. Les em-
preses del plàstic incorporen nous polímers per 
a reduir efectes mediambientals nocius. Es tre-
ballen certificats de respecte mediambiental, 
en particular en la indústria del plàstic. L’enllu-
menat de les empreses: leds, millor il·luminació 
i menys costos, implica menor impacte ambi-
ental. S’estudien noves pràctiques i actuacions: 
autoconsum solar, abocaments d’aigua zero, 
vehicles elèctrics, reducció de residus...

Malgrat els avanços i millores encara persistei-
xen febleses en el sistema productiu industrial 
de la Foia de Castalla. És notòria la deficiència 
en fibra òptica. L’augment de demanda de sòl 
industrial no és proveït actualment, es precisa 
més equipament industrial.

Com en altres territoris s’aprecia cert desfa-
sament de la formació laboral i capacitació. 
S’aprecia una falta d’atractiu del territori que 
impedeix l’arribada de directius i de talent. 
L’empresari busca enginyers joves en matè-
ria d’innovació. Es manifesta una necessitat 
d’oferta formativa especialitzada: maquinària, 
programació, robòtica, etc. Es reclama la For-
mació Professional dual, si bé es valora positi-
vament el paper de AIJU que completa l’oferta 
de la Formació Professional. L’empresariat i el 
treballador són conscients de la importància de 
la formació contínua; les empreses ofereixen 
cursos; en temes d’innovació acudeixen a AIJU. 
Queda de manifest la falta de prestigi en el tre-
ball en la indústria, la qual cosa comporta baix 
interès per part dels joves a formar-se en ella.

El sistema territorial de la Foia de Castalla mos-
tra algunes deficiències relacionades amb el 
teixit empresarial. És notòria la majoria d’em-

preses xicotetes, que requereixen cooperar, re-
alitzar projectes comuns. Els empresaris han de 
professionalitzar la gestió, promoure lideratge i 
fomentar la cooperació amb altres empreses. 
Es reclama cooperació per a millorar competiti-
vitat i innovació, al costat d’instituts tecnològics 
i universitats, així com la creació de consorcis 
per a projectes que integren tota la cadena de 
valor. Les administracions públiques han d’im-
pulsar infraestructures (carreteres, polígons) i 
fibra òptica; la planificació a llarg termini i més 
inversió en I+D+i; i la difusió de la imatge del 
territori.

IV. TRADICIÓ I INNOVACIÓ EN LA 
OLEÏCULTURA: L’OLIVERA I L’OLI EN EL 
MAESTRAT I L’ALT PALÀNCIA 

(Autors de referència: Vicente Budí, Juan J. Rubert, 
IDL-UJI Castelló)

En el Maestrat i en l’Alt Palància trobem un 
sector agrícola tradicional valencià, el cultiu 
de l’olivera i la producció d’oli d’oliva derivada 
d’aquesta producció. Es tracta d’un sector con-
dicionat per les característiques de l’estructura 
de la propietat, l’agricultura a temps parcial, i 
uns trets socials i demogràfics que dificulten el 
seu desenvolupament, com és l’envelliment o la 
pèrdua de població jove.

Es tracta d’un sector que es planteja diversos 
reptes: (a) La innovació en gestió, producció i 
comercialització de l’oli. L’increment de la di-
mensió d’explotacions i gestió conjunta d’altres 
cultius, que comporta major mecanització, for-
mació específica i professionalització del sec-
tor. (b) La formació específica en tots els nivells 
professionals. (c) La millora de la capacitat co-
mercialitzadora (AOVE, productes de qualitat), 
per a mantindre i consolidar l’olivar tradicional 
valencià. (d) La gestió de marques i denomina-
ció de qualitat, que permeten el posicionament 
del producte de qualitat.

Els principals processos d’innovació són lide-
rats per agricultors, particulars o associats en 
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cooperatives, que concentren considerables 
extensions de superfície de cultiu i posseeixen 
almàssera pròpia. Es produeix el control efec-
tiu de la totalitat del procés, fins i tot la compra 
directa del fruit (garanteix disponibilitat d’oli i 
consolida la marca comercial en el mercat).

El principal motiu d’innovació en aquests terri-
toris és el constituït per l’olivera, el seu cultiu i 
la transformació de l’oliva en oli, com a element 
identificador del territori. El paisatge és una 
marca territorial que s’estén a altres sectors, 
com és el cas del turisme rural.

La innovació en el producte, la producció d’oli, 
es dirigeix principalment en la diferenciació per 
la qualitat. Per aquest motiu s’ha desenvolupat 
la denominació d’origen protegida, els produc-
tes ecològics, i especialment la presència d’oli-
veres mil·lenàries. Es treballa en les tipologies 
d’olis (oli en verd, primers dies de collita, vari-
etal) i en els seus derivats aplicats en tracta-
ments de bellesa i cosmètica.

La innovació en la producció d’oli del Maestrat 
i de l’Alt Palància s’ha implantat en les tres fa-
ses, cultiu, transformació i comercialització. (a) 
En la fase de cultiu destaquen per exemple tèc-
niques agronòmiques que faciliten la mecanit-
zació completa, inclosa la poda i la recol·lecció i 
el reg per degoteig selectiu, el perfeccionament 
de tècniques de fertilització, tractaments fito-
sanitaris i plaguicides. (b) En la transformació 
i obtenció d’oli, es realitzen millores en les al-
màsseres tant en qualitat com en capacitat de 
magatzematge, envasament i distribució, amb 
avanços en el tractament de l’oli i els controls 
de qualitat, i controls tèrmics que milloren la 
qualitat. (c) En la fase de comercialització, mal-
grat els avanços realitzats, com els intents de 
comercialització conjunta, encara resta un im-
portant camí per realitzar. En general la venda i 
la distribució són millorables; hi ha un destacat 
subsector dominat per l’autoconsum.

La comercialització precisa de millores que fa-
ciliten el desenvolupament del sector oleícola. 
És necessària una estratègia comercial mitjan-

çant formació (cursos de formació a consumi-
dors i prescriptores), l’adaptació a les noves de-
mandes del mercat, la introducció de la marca 
i les peculiaritats de l’oli en restauració gastro-
nòmica, i la necessitat de col·laboració del sec-
tor públic.

És important aconseguir un augment en la ren-
dibilitat privada que implique un augment de 
rendibilitat socioeconòmica, cultural i ambien-
tal, que permetrà un avanç en els processos 
d’innovació i redundarà en el sector oleícola. I 
per a això és necessària la creació i la formació 
de xarxes per al sector i el territori, així com la 
formació de xicotets empresaris i treballadors 
en les fases del procés de producció i comer-
cialització.

S’estan produint esforços dirigits al foment 
d’aquestes xarxes entre actors del territori, 
concretament del Maestrat, Serres de Espadà 
i Calderona, en el projecte DOPACV (Denomi-
nació d’Origen Protegit Oli CV). Es tracta d’una 
important aposta col·lectiva que pretén millorar 
el cultiu de l’olivar i millorar la producció d’oli, 
mitjançant la promoció del producte i la capa-
citat tècnica del sector. La finalitat d’aquesta 
iniciativa és incrementar la qualitat i la rendi-
bilitat.

Una segona iniciativa similar és la “Taula del 
Sénia”, integrada per municipis que no per-
tanyen a la DOPACV, i que recullen municipis 
identificats amb les Oliveres Mil·lenàries. Unei-
xen producció d’oli (varietats de gran qualitat) i 
reclam turístic i rutes.

El cooperativisme ha adquirit en algunes parts 
d’aquests territoris una especial rellevància. És 
el cas de l’Alt Palància, amb tres cooperatives, 
de les quals destaquen Segorbe i Viver. Es ca-
racteritzen per apostar per la innovació en pro-
ducte (oli cultiu ecològic, oli en verd), pel màr-
queting (promoció conjunta, marques pròpies), 
i per la innovació organitzativa (nou sistema de 
gestió i cultiu).
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V. LA VITICULTURA EN LA COMARCA 
DE REQUENA-UTIEL I LA INNOVACIÓ 
AGROALIMENTÀRIA 

(Autors de referència: Francisco Higón i Ghaleb 
Fansa, Universitat de València)

La comarca de Requena-Utiel es caracteritza per 
la seua especialització en la viticultura; una acti-
vitat tradicional que ha derivat amb el pas de les 
dècades en certa estructura productiva basada 
en la indústria agroalimentària. Sense abando-
nar el cultiu de la vinya i la producció de vi, s’han 
anat desenvolupant altres sectors a l’empara del 
know-how i el treball en xarxa d’empresaris.

Tot això en un escenari desfavorable, condicio-
nat per l’envelliment, la despoblació, el minifun-
disme empresarial i l’escassa oferta de tècnics 
qualificats per a innovar. En general es detecta 
una falta d’oferta formativa especialitzada en 
indústria agroalimentària.

Els sectors més innovadors són: (a) el vi, amb 
producció de qualitat, acompanyada d’activitats 
de turisme enològic. La Ruta del Vi ha experi-
mentat una consolidació de la comarca com a 
destinació sòlida de turisme interior de qualitat. 
(b) L’oli, mitjançant producció de qualitat i res-
ponsabilitat social corporativa i de sostenibilitat. 
(c) L’embotit, basat en denominació de qualitat 
i diverses associacions. (d) Altres productes, 
com la producció d’ous (granges avícoles a la 
comarca) i de bolets (plantes de micologia).

Els processos d’innovació a la comarca es ca-
nalitzen mitjançant les denominacions d’origen, 
tant de vi com de cava, en el turisme enològic, 
en el desenvolupament de segments de mercat 
amb oportunitats futures (vegans, celíacs), cer-
tificacions de qualitat (importants per a l’expor-
tació), i certificacions ecològiques. A la comarca 
hi ha 16 cellers (de 59) amb certificacions eco-
lògiques.

S’ha configurat un ecosistema d’innovació, li-
derat per l’empresariat comarcal, particulars 
i xarxes empresarials. Destaquen les entitats 

de coneixement, formació, investigació i apre-
nentatge (Centres de FP, 4, Escola de Viticultura 
i Enologia Félix Jiménez), així com els cossos 
tècnics de les empreses; l’Associació d’Elabora-
dors de Cava de Requena, l’Associació de l’Em-
botit de Requena, i per descomptat el C.R. de 
Denominació d’Origen Utiel-Requena (la major 
part dels elaboradors de vi de la comarca for-
men part d’ell).

La Ruta del Vi constitueix un excel·lent exemple 
de procés innovador, que ha permès relacionar 
a 45 empreses de diversos sectors. Es tracta 
d’un projecte en ple desenvolupament, basat en 
experiències que emanen de la cultura del vi, i 
que conjumina producció, comercialització i tu-
risme. Trobem agències de viatges, enoteques i 
comerços, restaurants, turisme actiu, almàsse-
res, cellers, allotjaments i museus.

VI. EL CLÚSTER AGROALIMENTARI DE LA 
VEGA BAIXA ALACANTINA

(Autors de referència: José Miguel Giner, Nuria 
Grané, Antonio Martinez Puche, et alt. Universitat 
Alacant)

En el territori més meridional de la Comunitat 
Valenciana s’ha desenvolupat en les últimes 
dècades una xarxa empresarial i d’altres actors 
territorials, un clúster agroalimentari, que pro-
tagonitza bona part de l’estructura econòmica 
comarcal. Recull a 1.663 empreses de diferents 
sectors: el nucli empresarial -agrícola ramader, 
indústria alimentària, comerç per major pro-
ductes alimentaris- i entitats auxiliars. En total, 
el 30% d’empreses de la comarca i 50% dels 
empleats.

Es tracta d’un sector dinàmic, amb perspectives 
favorables: nous productes, nous mercats, agri-
cultura ecològica, productes de qualitat amb re-
coneixement exterior… i l’ús de marques i noms 
comercials, com a mostra de certa aposta per 
estratègies de comercialització.

Un procés innovador que es troba condicionat 
pel predomini de xicotetes explotacions agrope-
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cuàries i empreses de reduïda dimensió, la qual 
cosa deriva en una baixa intensitat tecnològi-
ca. Les empreses més grans i les associacions 
de productors aposten per la innovació, tant en 
productes i processos, com en comercialització 
i cooperació.

Les innovacions en producte es basen sobre-
tot en la millora de la qualitat. Destaquen no-
ves varietats (per ex. de llimera); la inversió en 
I+D en llavors (més qualitat i valors nutricis); la 
diversificació de fruites i hortalisses (bròquil, 
magrana, bacora,...); la indústria agroalimentà-
ria (sucs, conserves, freginat); i nous productes 
ecològics, que estan en augment (més qualitat, 
lliures de residus).

Les innovacions que s’estan introduint en els 
processos agrícoles es dirigeixen a l’adopció de 
noves tecnologies aplicades al planter (enca-
ra que continua sent intensiu en mà d’obra), al 
reg (necessari donada l’escassetat d’aigua) i a 
la recol·lecció (procés de gran importància fins 
a la comercialització). En la manipulació s’han 
introduït importants innovacions d’automatit-
zació, encara que continua sent necessària mà 
d’obra amb certa qualificació. S’aposta per mè-
todes de reg innovadors, que faciliten l’estalvi 
d’aigua, i existeix interès en l’agricultura eco-
lògica (utilització òptima de recursos naturals, 
evitar productes químics de síntesis). En el sec-
tor industrial destaca la introducció de noves 
tecnologies en la mecanització i automatització, 
que pretenen la reducció de costos i menys im-
pacte mediambiental.

Les innovacions introduïdes en la comercialit-
zació de productes són fonamentals per a man-
tindre i ampliar mercats i per a millorar marges 
comercials. S’estableixen estratègies de màr-
queting per a obtindre certificats de qualitat, per 
a adaptar-se a la demanda dels consumidors; 
es potencien projectes d’associacionisme per a 
promocionar les marques del territori. La digi-
talització és escassa, així com el comerç on-line.

L’associacionisme entre els actors territorials 
de la Vega Baixa constitueix un procés innova-

dor fonamental per a entendre el protagonisme 
adquirit pel sector agroalimentari. La col·la-
boració i les accions col·lectives són habituals 
per a la promoció del sector. Hi ha una densa 
xarxa de relacions entre proveïdors, clients 
directes, empreses d’altres sectors comple-
mentaris (restauració, per exemple), i centres 
d’investigació i formació. Les institucions ci-
entífiques i infraestructures tecnològiques de 
suport a la innovació, universitats amb grups 
d’investigació, adquireixen un rol destacat. Les 
associacions vinculades al sector agrícola rea-
litzen labors rellevants, donat la reduïda gran-
dària empresarial -cooperatives-. De la mateixa 
manera hi ha certes institucions públiques que 
ofereixen gran suport i fins i tot iniciatives prò-
pies: destaca la iniciativa de cooperació munici-
pal de dotze municipis que pretenen impulsar 
el turisme de l’horta, pesca i ramaderia.

No obstant això, el procés innovador que s’està 
desenvolupant en el sector agroalimentari de la 
Vega Baixa pateix algunes dificultats que tenen 
el seu origen els problemes de formació i ade-
quació entre l’oferta i la demanda laborals. Es 
detecta una baixa qualificació, sobretot en els 
treballadors immigrants; en la mitjana qualifi-
cació falten treballadors i falta oferta formativa; 
i en l’alta qualificació se situen en la indústria 
agroalimentària principalment. La Formació 
Professional reglada és insuficient donades les 
necessitats del territori; s’imparteixen algunes 
especialitats de la família professional agrària, 
cap centre de la comarca ofereix estudis de la 
família de la indústria agroalimentària. La for-
mació per a aturats és insuficient.

VII. LA INNOVACIÓ EN EL TURISME RURAL 
CASTELLONENC: ELS PORTS DE MORELLA I 
EL MAESTRAT 

(Autors de referència: Vicente Budí, Luis Callarisa, 
IDL-UJI Castelló)

L’activitat turística en les zones d’interior de la 
Comunitat Valenciana pot constituir un dels pi-
lars fonamentals de l’economia local. És el cas 
del sector comprés pels territoris dels Ports i 
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El Maestrat, comarques històriques caracterit-
zades pels seus valors patrimonials, i amb una 
estreta relació amb el turisme d’interior, en par-
ticular el cultural.

El Maestrat es caracteritza pel seu gran poten-
cial turístic, per una estratègia turística basada 
en una potent marca turística i la posada en va-
lor dels seus recursos. En aquest territori l’ofer-
ta privada d’allotjament és escassa, una feblesa 
manifesta.

En canvi Els Ports compta amb una arrelada 
tradició turística, amb una marca de qualitat 
consolidada. La seua estratègia turística està 
dirigida a la desestacionalització de la demanda, 
mitjançant l’ampliació d’oferta de productes tu-
rístics i el foment d’un turisme de qualitat. Per a 
això s’ha insistit en la formació de treballadors i 
en la creació d’un producte turístic basat en la 
posada en valor de recursos endògens. L’oferta 
privada d’allotjament continua sent insuficient 
per a la creació d’una destinació turística ma-
dura de l’interior de la Comunitat Valenciana.

Tots dos territoris requereixen accions des del 
sector públic, perquè aquest constitueix actual-
ment l’agent innovador principal. La promoció 
turística, la preparació de l’empresariat o la for-
mació professional especialitzada en el turisme 
constitueixen programes que pretenen respon-
dre a unes determinades necessitats, com ara 
una feble oferta de restauració en tractar-se de 
municipis xicotets, el desconeixement de part de 
l’oferta gastronòmica, el fràgil teixit empresarial 
molt condicionat per l’èxode rural i la despoblació.

Les actuacions futures que pretenguen millorar 
el turisme de tots dos territoris han de tindre 
present la innovació en fórmules de comercia-
lització i de formació de treballadors. Així ma-
teix es pretén potenciar l’autosuficiència ener-
gètica de cases rurals, la integració d’activitats 
turístiques, agrícoles i artesanes; l’impuls d’una 
gastronomia inspirada en productes de la terra.

Les estratègies territorials lligades a les inno-
vacions necessàries per a impulsar el turisme 

com a gran esperança per als habitants del 
Maestrat i Els Ports, requereixen: (a) Acció co-
ordinada entre totes dues zones i l’àrea de la 
costa, i per a això és important configurar un 
únic producte turístic, Els Ports-Baix Maestrat. 
(b) Canvi del model turístic, que aporti un millor 
aprofitament, amb major valor afegit i ocupa-
ció. (c) Valor de la Formació, amb la inauguració 
d’un CdT que oferirà cursos, ajudes a la innova-
ció, transmissió del valor estratègic del turisme 
d’interior, amb el repte d’augmentar la profes-
sionalització i la millora dels serveis turístics.

VIII. EL TURISME DE LA MARINA ALTA. UNA 
DESTINACIÓ TERRITORIAL: DE SOL I PLATJA, 
I INTERIOR

(Autors de referència: Antonio Martinez Puche, 
Nuria Grané, José Miguel Giner et alt., Universitat 
Alacant)

La Marina Alta és coneguda per configurar una 
destinació turística madura, amb unes carac-
terístiques singulars. Adquireix importància la 
Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, 
6 municipis de la comarca, entre els quals des-
taquen Dénia, Xàbia i Calp. El seu model tra-
dicional de desenvolupament turístic ha sigut 
estructurat en funció del turisme residencial, i 
no l’hoteler, que posseeix una escassa infraes-
tructura a la comarca.

En termes generals es tracta d’un model turís-
tic basat en “sol i platja”, consolidat a través de 
diverses dècades. Les condicions climàtiques i 
d’accessibilitat afavoreixen les estratègies de 
posicionament en el mercat turístic. Compta 
amb una imatge de marca positiva i atractiva, 
que depèn del patrimoni cultural i en particular 
del paisatge, configurat per espais rurals i na-
turals d’alt valor mediambiental o paisatgístic, 
i per nuclis de població amb patrimoni edificat.

L’escenari actual de la Marina Alta és molt fa-
vorable per a l’impuls de millores en el sector 
turístic, perquè compta amb un alt grau d’es-
pecialització en prestació de serveis turístics: 
professionals i tècnics preparats; un subsector 
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gastronòmic innovador, d’excel·lència i magní-
fica imatge, amb 10 estrelles Michelin; un em-
presariat dinàmic i compromès amb el sector 
turístic; un predomini del turisme residencial 
que afavoreix la desestacionalització; i unes in-
fraestructures nàutiques i equipaments de golf 
de primer ordre.

L’actual innovació turística de la Marina Alta es 
dirigeix a diversos fronts: (a) L’oferta, diferenci-
ada i de qualitat. Es pretén potenciar activitats 
complementàries al “sol i platja”, dirigides al 
turista resident i visitant, mitjançant la creació 
de productes singularitzats. S’opta per la ges-
tió del patrimoni cultural i natural, mitjançant 
criteris com a autenticitat de l’experiència tu-
rística, la recuperació del patrimoni edificat i la 
restauració d’espais degradats. (b) Estratègies 
en comercialització per part d’empreses, mit-
jançant l’impuls de marques i noms comercials, 
així com d’innovació organitzativa.

Entre les principals actuacions innovadores a 
la Marina Alta cal ressaltar: (a) La renovació de 
la destinació convencional “sol i platja”. Crea-
ció de nous productes orientats a l’oci turístic. 
(b) Creació i desenvolupament d’espais emer-
gents, tenint en compte l’interior de la comarca, 
el rerepaís, la cultura popular, el turisme actiu, 
el paisatge i l’arquitectura tradicional. S’apro-
fundeix en actuacions com el passaport Marina 
Alta (turisme complementari al “sol i platja”), 
la gastronomia i paisatge, el territori i el posi-
cionament, la pedra seca, les rutes del vi o el 
turisme nàutic.

No obstant això el turisme de la Marina Alta pre-
senta algunes febleses que es fonamenten en 
algunes llacunes formatives dels treballadors. 
Als problemes de precarietat laboral del sector, 
que genera rebuig dels treballadors a continuar 
formant-se en ell, es detecta una falta d’oferta 
formativa en el sector nàutic, escassa formació 
en idiomes per a atendre la demanda turística 
internacional.

IX. EL MODEL DE TURISME URBÀ DE 
VALÈNCIA I LA INNOVACIÓ 

(Autors de referència: Enrique Bigné, Carla Ruiz, 
Mónica Fernández, Jacobo Fernández, Universitat 
de València)

Durant els últims anys València capital està ex-
perimentant una sèrie de transformacions en el 
sector turístic, que han donat lloc a unes xifres 
molt interessants. En 2018 la van visitar més 
de 2 milions de turistes (en 2010 van ser 1,6 
milions). Més del 80% va declarar que l’oci era 
el motiu principal de la visita. Huit de cada deu 
turistes havien contractat el seu viatge mitjan-
çant internet.

La ciutat de València compta amb un òrgan de 
gestió estratègica i de promoció de la ciutat, la 
Fundació Visit Valencia, que depèn del Ajunta-
ment de València. El turisme s’ha convertit en 
un important motor econòmic i d’ús de la ciutat, 
encara que els processos d’innovació són molt 
complexos en l’activitat turística en relació amb 
altres sectors econòmics.

En el cas de València, els esforços innovadors 
se centren en els següents tipus de productes 
turístics: (a) el de vacança, relacionat amb l’oci, 
la cultura i la salut; (b) el MICE, relacionat amb 
reunions, incentius, conferències i exposicions.

Aquests esforços de millores relacionats amb 
la innovació ha d’atendre aquells canvis del 
sector turístic que poden afectar el de València, 
com el desenvolupament econòmic de països 
emergents, l’estabilitat geopolítica de països ri-
berencs mediterranis, i el procés d’incorporació 
de noves tecnologies TIC i digitalització, que im-
plica: (a) un major coneixement de la destinació 
abans de viatjar, la planificació i la comparació 
de territoris a visitar; (b) la contractació on-line 
dels serveis; (c) els comentaris online i la font 
d’informació; (d) els dispositius mòbils, fona-
mental abans i durant el viatge.
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Els processos d’innovació en el sector turístic 
de la capital de València han generat un impuls 
al creixement de visitants, gràcies a diverses 
estratègies i accions en col·laboració.

En primer lloc destaca el fenomen de la con-
nectivitat. València i la seua àrea metropolitana 
està ben comunicada, és un territori accessible, 
gràcies a una millora de la connexió de l’ae-
roport, sobretot amb ciutats europees; la con-
nexió ferroviària d’alta velocitat; uns adequats 
enllaços per carretera i vials ràpids; i el port i 
els creuers.

En segon lloc, és una referència singular el Pla 
Estratègic de Turisme València 2020, les estra-
tègies turístiques del qual han suposat:

(a) La creació de valor per al visitant.

- Innovació en producte: idiomàtic o de salut.

- Innovació en procés: aplicacions o València 
Tourist Card.

- Innovació en màrqueting, eines d’investi-
gació: captura de dades digitalitzades o 
de xarxa (comentaris i valoracions); eines 
neurocientífiques (captura de respostes no 
conscients i emocionals).

(b) L’actualització de la marca turística València.

- Innovació en màrqueting: la realitat augmen-
tada per a millorar experiències.

(c) La construcció d’una destinació turística in-
tel·ligent i sostenible.

- Innovació en processos: sensors, sistema 
d’informació turística.

- Innovació respectuosa amb el medi ambient: 
gestió de residus (hotelers), optimització de 
recursos d’il·luminació (estalvi i menor con-
taminació), compensació de la petjada de 
carboni, etc. 

(d) Governança transparent, eficient i col·labo-
rativa.

- Innovació organitzativa: nova governança 
mitjançant el Consell Municipal de Turisme; 
i l’impuls de la col·laboració entre agents 
territorials en destinació, entre destinacions, 
entre agents privats. Desenvolupament de 
l’economia cooperativa.

No obstant això s’ha d’aprofundir en les polí-
tiques formatives que milloren la qualitat dels 
llocs de treball generats en el sector turístic a 
València, així com la qualitat del servei prestat 
als turistes. Es constata l’existència d’iniciati-
ves entre entitats amb la finalitat de millorar la 
formació professional turística. La formació és 
necessària per a la implantació d’innovacions, 
en tots els nivells organitzatius de l’empresa 
turística; i millora les habilitats i competències 
professionals. És molt important la formació 
contínua.

Els processos d’innovació, presents i futurs, 
destinats a millorar el sector turístic de Valèn-
cia capital, han de respondre almenys a reptes 
com: l’elecció de client de major qualitat (el tu-
risme MICE és molt aconsellable); la millora del 
posicionament enfront d’altres destinacions si-
milars i vigilar els canvis en el comportament 
del turista; l’optimització noves tecnologies 
d’informació i comunicació amb el turista; el 
desenvolupament de competències solapades 
entre administracions públiques; la cura de la 
població resident (sostenibilitat i gentrificació); 
la valoració d’accions de sostenibilitat (eficièn-
cia energètica, mobilitat, equilibri climàtic); la 
millora dels nivells formatius punt en empre-
ses, centres formatius i universitats; i un major 
lideratge de l’administració pública, en els seus 
diversos nivells de competències.
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1. SEMBLANÇA DEL TERRITORI

La localització de la indústria ceràmica a Caste-
lló constitueix un bon exemple de concentració 
de l’activitat en el que es denomina Districte In-
dustrial o Clúster de la Ceràmica (DIC) i agrupa 
un total de 25 municipis situats a l’entorn de 
ciutat de Castelló, en un radi d’uns 30 quilòme-
tres, i una població pròxima als 300.000 habi-
tants i on es concentra la pràctica totalitat de la 
fabricació de taulells d’Espanya1.

Des del punt de vista del territori, i ajustant la 
presència efectiva de la indústria ceràmica a 
territoris agrupats en pactes o acords per l’ocu-
pació ens trobem amb una activitat distribuïda 
en diversos pactes. D’una banda, com a element 
central està el Pacte de Municipis Ceràmics2 
que agrupa els municipis de l’Alcora, Almas-

1 El grau d’implicació dels municipis ceràmics per presència 
de la indústria en termes relatius es reflecteix en tres nivells 
de major menor importància. Nivell 1, l’Alcora, Onda, Vila-real, 
Castelló de la Plana, Sant Joan de Moró, Almassora i Ribesal-
bes; nivell 2, Nules, Borriol, Vilafamés i Figueroles; nivell 3, les 
Alqueries, Benicàssim, Betxí, Borriana, Cabanes de l’Arc, la Llosa 
de la Plana, Llucena, Moncofa, Orpesa de la Mar, la Pobla Tor-
nesa, la Vall d’Alba, la Vall d’Uixó, la Vilavella i Xilxes
2 Consorci gestor del pacte territorial per l’ús dels municipis 
ceràmics i la seua àrea d’influència de la província de Castelló 
(Pacte de la Ceràmica, o Municipis Ceràmics). La referència a 
la indústria ceràmica en la denominació del Pacte no limita les 
seues accions a aquest sector, si bé és el que rep major atenció i 
actuacions per part del Pacte

sora, Betxí, Borriana, Costur, la Pobla Tornesa, 
Onda, Sant Joan de Moró, Vilafamés i Vila-real3; 
al costat d’aquest pacte, i per l’efecte centra-
litzador de la ciutat de Castelló, està el Pacte 
(Consorci) Local per l’Ocupació de Castelló de la 
Plana4; el Pacte Territorial per l’ocupació de la 
Plana Baixa en el qual s’integren els municipis 
amb indústria ceràmica de Nules, la Vall d’Uixó, 
la Llosa, Xilxes, i Moncofa; el Pacte Territorial 
pel desenvolupament local i l’ocupació de Plana 
Alta Nord del qual formen part els municipis de 
Cabanes i la Vall d’Alba amb empreses ceràmi-
ques situades en el seu terme municipal. D’altra 
banda, els municipis de Ribesalbes, Borriol, Fi-
gueroles i Llucena no formen part de cap pacte.

Amb aquest marc territorial afectat per diferents 
pactes per l’ocupació sorgeix un primer proble-
ma de gestionar actuacions dirigides a la millora 
tècnica i formativa dels treballadors del sector 
ceràmic. Així, i als efectes d’aquest informe, es 
té en compte l’activitat desenvolupada pels pac-
tes per l’ocupació en els últims anys relaciona-
da amb el sector ceràmic, entés aquest en un 
sentit ampli que inclou a més de la fabricació 
de taulells i paviments ceràmics, la indústria de 

3 Vila-real ha manifestat la seua voluntat d’abandonar el Pacte de 
la Ceràmica.
4 Consorci Castelló CREA.

3. TERRITORIS INTEL·LIGENTS, SECTORS 

INNOVADORS. INNOVACIÓ TERRITORIAL EN EL 

SECTOR CERÀMIC. CASTELLÓ

Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña. UJI, Universitat Jaume I. Castelló. 
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preparació d’argiles (atomitzadores), la indús-
tria de fritas i esmalts ceràmics, la indústria de 
maquinària, l’existència de centres de formació o 
d’investigació del sector, i altres activitats relaci-
onades5. Amb aquest plantejament aparentment 
restrictiu ens centrarem en aquells pactes que 
manifesten preferència per l’activitat ceràmica i 
que, per tant, han inclòs actuacions vinculades 
amb la ceràmica en els projectes experimentals 
desenvolupats en els últims anys. En concret 
centrarem l’anàlisi a l’actual Pacte de la Ceràmi-
ca i al consorci Castelló Crea.

Hem d’assenyalar, com han posat de manifest 
altres treballs, (Molina-Morales, et al., 2019), que 
des del punt de vista de la innovació els espais 
més rellevants coincideixen amb el que podem 
denominar nucli del sector, el centre del qual 
es troba a la ciutat de Castelló i el seu entorn 
metropolità que conformen Vila-real i Almasso-
ra. Aquest punt central, està condicionat per la 
presència d’institucions, centres d’investigació i 
d’I+D d’algunes empreses, i la Universitat Jau-
me I, tots ells amb instal·lacions en la capital 
provincial. En un segon nivell ens trobem amb 
Vila-real, sobretot per la presència d’algunes 
de les principals empreses del sector en el seu 
terme municipal; i Almassora, per la presència 
de grans empreses i la ubicació d’una nova seu 
del ITC com a centre d’investigació sectorial.

Aquest efecte de centralització de la I+D repre-
senta un comportament diferencial destacat 
enfront dels moviments de les activitats pro-
ductives cap a l’exterior del DIC. D’alguna for-
ma, s’observa una tendència a la concentració 
d’aquestes activitats, especialment en el que fa 
referència a la I+D i a la formació més tècnica 
i especialitzada. No obstant això, i com s’asse-
nyalarà a partir de l’activitat formativa del Pacte 
de la Ceràmica (Municipis Ceràmics), almenys 
en el que fa referència a formació, l’oferta es 
dispersa també en els altres tres principals 
municipis ceràmics de l’Alcora, Onda i Vila-real.

Un últim aspecte per a tindre en compte sobre 

5 Consideració acorde amb el concepte de DIC en sentit ampli 
(Fuertes, et al. 2005; Budí, 2008).

la concentració territorial de formació i I+D és 
precisament el comportament com a districte 
industrial del sector ceràmic. Això és, tant des 
del punt de vista de les empreses, com d’insti-
tucions, i fins i tot de treballadors, el DIC consti-
tueix una única unitat en tots aquests aspectes 
i els possibles comportaments diferencials en 
funció del municipi concret en el qual es desen-
volupa l’activitat formativa decauen a mesura 
que la qualitat tècnica de la formació augmenta. 
Així, per exemple, si la referència és la formació 
universitària, la Universitat Jaume I es conside-
ra integrada en el DIC i no un avantatge intern 
per a la ciutat de Castelló.

2. INDÚSTRIES INNOVADORES (INDICADORS 
D’INNOVACIÓ)

Amb la finalitat de mostrar l’estat de la inno-
vació en el territori que ens ocupa, en aquest 
apartat es detallen alguns indicadors que per-
metran detectar la fortalesa o feblesa del terri-
tori quant a la capacitat innovadora i per tant la 
potencial competitivitat del districte industrial 
de la ceràmica (DIC).

2.1 Concentració d’empreses i treballadors

Segons la classificació nacional d’activitats 
econòmiques (CNAE, 2009), en relació amb els 
sectors manufacturers i de serveis amb inten-
sitat tecnològica alta, mitjana-alta i alta, iden-
tifiquem únicament a la indústria química dins 
del sector ceràmic. Concretant la presència de 
la indústria química en el DIC, aquesta es cor-
respon amb el segment de fabricació de fritas, 
esmalts i colors ceràmics6 i, evidentment, no 
inclou la totalitat de la indústria química exis-
tent en l’àrea del DIC, on destaquen algunes 
empreses situades en els termes municipals de 
Castelló i Almassora. Al costat de la indústria 
química, es troben altres activitats com és la fa-
bricació de maquinària que es troba molt pròxi-
ma al sector ceràmic, en incloure dins d’aquest 
epígraf als fabricants de maquinària ceràmica 
amb important presència en l’àrea del DIC. La 

6 Codi 2030 en CNAE 2009.
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resta dels epígrafs d’activitats CNAE, en gene-
ral amb poca presència en la zona d’estudi, no 
pertanyen al sector ceràmic.

Per part seua, la fabricació de taulells es cor-
respon amb epígrafs no inclosos dins de sec-
tors d’intensitat tecnològica7. Sobre aquest punt 
anotem també el sistema de classificació d’ac-
tivitats i la capacitat tecnològica d’algunes de 
les empreses del sector. Principalment són les 
principals empreses, a vegades amb la partici-
pació del centre tecnològic sectorial, els qui de-
senvolupen processos tècnics que donen com 
a resultat nous productes i innovacions amb alt 
component tecnològic, com s’indicarà més en-
davant.

La presència de treballadors i empreses de 
serveis d’alta tecnologia (programació, con-
sultoria i altres activitats relacionades amb 
la informàtica; serveis d’informació; recerca i 
desenvolupament) estan presents en el territori 
del DIC amb una elevada concentració relativa 
a la ciutat de Castelló8. Es tracta d’empreses 
que donen servei a diferents activitats i sectors, 
entre els quals, evidentment es troben algunes 
pertanyents al sector ceràmic; no obstant això, 
no podem englobar-les com a part activa de la 
capacitat tecnològica del sector.

Considerant com a unitat territorial els pactes 
per l’ocupació del Pacte de la Ceràmica i Cas-
telló Crea, en les següents figures es detalla el 
nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 
Social pertanyents a les indústries intensives 
en tecnologia. Amb la finalitat de disposar de 
més informació es recull el període comprés 
entre 2015-2019.

En la figura 1 es detalla el total de treballadors 
pertanyents a les indústries intensives en tec-
nologia. S’observa que la importància d’aquest 
teixit productiu especialitzat pateix (o es benefi-
cia) dels efectes capitalitat, concentrant la seua 

7 Epígrafs 2320, 2331, 2342 y 2349 en CNAE 2009 (principalment).
8 Codis CNAE 2009, números 62, 63 i 72. Formen part també 
d’aquest segment tecnològic l’activitat de Telecomunicacions 
(61) i Indústries Audiovisuals (59 i 60), amb menys presència en 
l’àrea de Castelló. 

força a la ciutat de Castelló, seguit de Munici-
pis Ceràmics, on el municipi més rellevant és 
Vila-real.

Figura 1: Treballadors en sectors manufacturers d’alta 

tecnologia. Pactes per l’ocupació Municipis Ceràmics i 

Castelló Crea

Font: Seguretat Social, diversos anys. Elaboració pròpia..

Quant als sectors d’intensitat tecnològica mit-
jana-alta (figura 2), la situació és totalment di-
ferent a la que s’ha recollit en la figura anterior. 
El pes de Municipis Ceràmics és molt més ele-
vat, situació que es correspon amb la presència 
d’empreses químiques no situades a Castelló; 
i en aquest cas, amb predomini de químiques 
molt vinculades amb la ceràmica (situació que 
no dona en la mateixa mesura amb la indústria 
química i petroquímica de la ciutat de Castelló). 
Per part seua, i amb la finalitat de mostrar la 
centralitat del DIC, la figura 3 reflecteix els tre-
balladors afiliats en altres pactes per l’ocupació 
de la província, destaca el cas de la Plana Baixa, 
el salt de la qual en nombre de treballadors afi-
liats es correspon en la seua gran majoria amb 
el municipi de Moncofa (450), Nules (296) i la 
Vall d’Uixó (247). L’any 2016, el nombre de tre-
balladors s’incrementa al voltant d’un 66% de-
gut fonamentalment a l’increment en el nombre 
de treballadors en el municipi de Moncofa (de 
zero a 312).
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Figura 2. Treballadors en sectors manufacturers de mit-

jana-alta tecnologia. Pactes per l’ocupació Municipis Ce-

ràmics i Castelló Crea.

Font: Seguretat Social, diversos anys. Elaboració pròpia.

Figura 3. Treballadors en sectors manufacturers de mit-

jana-alta tecnologia. Pactes per l’ocupació de Plana Alta 

Nord, Plana Baixa, Castelló Nord, Alt Palància i Maestrat 

Litoral.

Font: Seguretat Social, diversos anys. Elaboració pròpia.

Segons es mostra en la figura 3, el pacte Mu-
nicipis Ceràmics és el que aglutina el gruix de 
l’activitat industrial de la zona, la qual cosa té la 
seua repercussió quant a la mitjana-alta tecno-
logia en el sector químic, i en concret i com s’ha 
indicat en el subsector de les fritas, esmalts i 
colors ceràmics. Les principals fàbriques es 
troben a Almassora, Vila-real i Onda.

Quant a la resta de la província, destaca la zona 
del pacte Plana Baixa amb els municipis de Nu-
les, Moncofa i Vall d’Uixó que agrupen conjun-
tament quasi un 11% de l’ocupació en sectors 
amb tecnologia mitjana-alta. De nou es tracta de 
localitats vinculades a la ceràmica i que formen 
un segon nucli en importància dins del sector, 

la qual cosa contribueix a l’aparició d’empreses 
d’aquest grup tecnològic. No obstant això, i com 
es dedueix de les dades absolutes, la importàn-
cia relativa amb el segment central del DIC és 
clarament inferior. 

Finalment, esmentar el cas de Castelló Nord on 
situem a l’efecte d’agrupació de municipis a les 
Coves de Vinromà9, on es localitza una empresa 
pertanyent al sector de la fabricació de molins 
eòlics amb més de 600 empleats.

En aquest repàs de la representació laboral de 
sectors intensius en tecnologia, queda mostrar 
la situació en el cas de serveis d’alta tecnologia, 
que com hem indicat anteriorment mostra un 
clar component de capitalitat i ubicació d’em-
preses de serveis avançats en l’àrea urbana de 
Castelló (figura 4).

Figura 4. Treballadors de serveis en sectors d’alta tecno-

logia. Pactes per l’ocupació Municipis Ceràmics i Castelló 

Crea.

Font: Seguretat Social, diversos anys. Elaboració pròpia.

En les figures 5 i 6 es mostra la situació en altres 
pactes de la província, la qual cosa evidencia la 
concentració quasi absoluta d’aquests serveis 
en la capital provincial (les dades es mostren 
en dues agrupacions diferents amb la finalitat 
de respectar les dimensions relatives de cadas-
cun dels territoris considerats). Igual que suc-
ceeix amb la indústria intensiva en tecnologia, 
s’observa que també els pactes dels Municipis 
Ceràmics i Castelló Crea són els que major per-
centatge d’ocupació concentren. Aquest últim 

9 Les Coves de Vinromà ha deixat de formar part del pacte Cas-
telló Nord en 2019, si bé, encara no s’ha integrat en altres pactes
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representa al voltant del 60% del total, i el pacte 
Municipis Ceràmics, al voltant del 20%. Per lo-
calitats, Castelló de la Plana i Vila-real són els 
municipis amb més concentració d’ocupació. 

Figura 5. Treballadors de serveis en sectors d’alta tec-

nologia. Pactes per l’ocupació dels Ports, Castelló Nord 

i Alt Palància

Font: Seguretat Social, diversos anys. Elaboració pròpia.

Figura 6. Treballadors de serveis en sectors d’alta tec-

nologia. Pactes per l’ocupació de Maestrat Litoral, Plana 

Baixa i Plana Alta Nord.

Font: Seguretat Social, diversos anys. Elaboració pròpia.

L’anàlisi per unitats empresarials ens porta a un 
resultat similar. En el pacte d’ocupació de Castelló 
de la Plana es localitzen al voltant de 12 empreses 
amb intensitat tecnològica alta, segons els regis-
tres de la seguretat social. En els pactes del Maes-
trat Litoral, Municipis Ceràmics, la Plana Alta Nord 
i la Plana Baixa, el nombre d’empreses segons els 
registres és inferior a 5. Quant als sectors manu-
facturers amb intensitat tecnològica mitjana-alta, 
els resultats assenyalen que Municipis Ceràmics 
estan concentrant al voltant del 72% d’aquestes 
empreses, que bàsicament pertanyen al sector de 
la indústria química (fritas i esmalts), vinculada a 
la producció de ceràmica.

Quant als serveis intensius en tecnologia, Castelló 
de la Plana concentra al voltant del 50% de l’ocu-
pació en aquest sector, li segueix el pacte pels 
Municipis Ceràmics (20%) i Maestrat Litoral (10%).

Una vegada revisada la presència de sectors in-
novadors en el territori de la indústria ceràmica 
convé conéixer els indicadors més rellevants i 
que poden reflectir l’estat de l’activitat innova-
dora en els municipis de la província de Caste-
lló; i en particular en els pactes per l’ocupació 
de Municipis Ceràmics i Castelló Crea.

Els indicadors que mostren la situació innova-
dora del territori s’agrupen en tres nivells: 

- Factors interns a l’empresa

- Factors externs a l’empresa

- Innovació social

Els factors interns a l’empresa es refereixen a la 
informació relativa a empreses i empleats perta-
nyents als sectors d’alta intensitat en I+D i fan re-
ferència a diferents qüestions que ens indiquen 
capacitat productiva i innovadora de l’empresa:

- Dimensió de les empreses segons volum de 
vendes

- Inversió en maquinària i equip, adquisició 
d’hardware i de software

- Grandària de l’empresa per volum d’opera-
cions

- Dades de nous productes llançats per l’em-
presa

- Dades de noves activitats dutes a terme per 
les empreses

- Sol·licituds de dissenys industrials

- Sol·licituds de marques

- Nombre de patents
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A pesar que tots aquests elements són relle-
vants per a conéixer la capacitat innovadora 
de la indústria ceràmica, ens centrem en els 
tres últims apartats, en ser aquests els únics 
que proporcionen informació a nivell local (i, 
per tant, a nivell de pactes per l’ocupació). Es 
tracta de tres nivells de protecció (de menys a 
més) que ens indica l’interés de l’empresa per 
protegir el resultat de la seua innovació des 
d’aspectes de disseny, consideracions comer-
cials associades a la marca, i per descomptat, 
la protecció que proporciona la patent i que té 
a veure tant amb característiques del producte 
com amb el seu procés de producció.

2.2 Sol·licituds de dissenys industrials en 
funció dels Pactes per l’Ocupació

Segons l’Oficina de Patents i Marques del Minis-
teri d’Indústria, Comerç i Turisme, un Disseny 
Industrial atorga al seu titular un dret exclu-
siu (a utilitzar-lo i a prohibir la seua utilització 
per tercers sense el seu consentiment), sobre 
l’aparença de la totalitat o d’una part d’un pro-
ducte, que es derive de les característiques de, 
en particular, les línies, contorns, colors, forma, 
textura o materials del producte en si o de la 
seua ornamentació. Els dissenys podran ser 
bidimensionals o tridimensionals. La duració de 
la protecció conferida pels Dissenys Industrials 
és de cinc anys comptats des de la data de pre-
sentació de la sol·licitud de registre, i podrà re-
novar-se per un o més períodes successius de 
cinc anys fins a un màxim de vint-i-cinc anys 
computats des d’aquesta data.

Sota aquest supòsit de protecció, entre els anys 
2008 i 2017 a la província de Castelló s’han 
sol·licitat un total de 134 dissenys, la qual cosa 
respecte a la Comunitat Valenciana representa 
a penes un percentatge del 4,5%. Aquesta dada 
mostra la reduïda tendència de la indústria a 
Castelló, és a dir, de la indústria ceràmica en ge-
neral, per la protecció de dissenys, la qual cosa 
hem d’interpretar en dues direccions lleument 
contraposades. D’una banda, aquest tipus de 
protecció és poc valorada en el sector ceràmic, 
on precisament la còpia de dissenys i caracte-
rístiques del taulell és una cosa assumida com 
una part intrínseca del sector i del seu compo-
nent de districte industrial, (Gabaldón-Estevan, 
et al. 2018), de la qual s’aprofita especialment 
el concepte de continuïtat tecnològica que con-
formen les empreses ceràmiques del DIC, i que 
s’expressa, entre altres elements per compor-
taments del tipus knowledge spillovers i eleva-
da mobilitat laboral en el segment de tècnics 
ceràmics (professionals del sector i principals 
responsables del disseny i principals caracte-
rístiques tècniques del taulell). L’alternativa a 
aquesta explicació i, igual que succeeix amb 
l’anterior, del reduït percentatge de sol·licituds 
de disseny industrial a la província de Castelló, 
és que efectivament les empreses provincials, 
i en gran manera també la indústria ceràmica 
(no tant la de fritas i esmalts) pateix d’una baixa 
aposta per la innovació industrial i, en conse-
qüència, el pes d’aquestes sol·licituds és reduït 
en relació amb la dimensió i nombre d’empre-
ses provincial.
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La figura 7 mostra la sol·licitud de dissenys in-
dustrials que han realitzat els municipis de la 
província de Castelló, agrupats en funció dels 
Pactes per l’Ocupació. S’observa la concentra-
ció en l’àrea de Castelló i Municipis Ceràmics, 
en línia amb el previst i com a resultat de l’ele-
vada concentració de l’activitat en aquest espai. 
En tercer pla destaca la zona de Maestrat Lito-
ral i on la projecció de Vinaròs, Benicarló i Pe-
níscola (amb algunes empreses molt actives en 
innovació i, especialment, disseny de productes 
industrials) es fa patent en dades absolutes (i 
relatives sobre el total d’activitat i ocupació). 

Figura 7. Sol·licituds acumulades de Dissenys Industri-

als. Pactes per l’ocupació de la província de Castelló.

Font: Oficina de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme; diversos anys. Elaboració pròpia.

2.3 Sol·licituds de Marques en funció dels 
Pactes per l’Ocupació

El procés de protecció de la Marca representa, 
des del punt de vista econòmic, la possibilitat 
d’identificar el producte enfront de la compe-
tència; o el que expressat en un llenguatge que 
posa en valor aquest concepte, l’empresa que 
no té marca ven (simplement) mercaderies. 
Amb aquest enfocament de partida, resulta ra-
onable suposar que el pes de la identificació per 
marca estarà present en el sector ceràmic ja 
que per les característiques de districte indus-
trial es done una elevada concentració de pro-
ductors de béns altament substitutius entre si.

De fet, i com recull la definició de l’Oficina de 
Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, Co-
merç i Turisme; la marca i el nom comercial són 
signes distintius que es protegeixen mitjançant 
títols atorgats per l’Estat i que confereixen al 
seu titular el dret exclusiu d’utilitzar-los en el 
trànsit econòmic, i impedir a uns altres la utilit-
zació a Espanya dels signes distintius protegits 
o altres idèntics o similars aplicats a productes 
o serveis idèntics o semblants.

Durant el període analitzat, s’han sol·licitat a 
la província de Castelló un total de 3.630 mar-

Pacte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 total 

Els Ports 1 1

Plana Nord 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Castelló Nord 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3

Alt Millars 2 2 2 1 7

Alt Palància 2 0 1 2 0 0 0 2 2 1 10

Plana Baixa 0 2 1 3 1 1 0 1 2 0 11

Maestrat Litoral 0 4 4 2 3 4 1 0 9 2 29

Municipis Ceràmics 13 2 2 1 1 4 1 3 1 5 33

Castelló de la Plana 5 5 2 3 6 4 6 4 3 1 39

Comunitat Valenciana 302 292 346 367 301 339 252 269 289 303 3060

Taula 1: Sol·licituds de dissenys industrials Font: Oficina de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme
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ques, que representa al voltant d’un 8% respec-
te al total de la Comunitat Valenciana. Quant a 
la distribució per Pactes d’ocupació, el següent 
gràfic, mostra que de nou els Pactes amb una 
major sol·licitud de Marques són el Pacte de 
Castelló Crea, i el pacte que aglutina als Muni-
cipis Ceràmics, que com s’ha indicat en altres 
parts, representen la major concentració d’acti-
vitat de la província.

Figura 8. Sol·licituds acumulades de Marques. Pactes 

per l’ocupació de província de Castelló.

Font: Oficina de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme; diversos anys. Elaboració pròpia.

Per localitats (figura 9) dins de la província 
destaquen les marques sol·licitades per la Vall 
d’Uixó (165), Vinaròs (125), Benicarló (112), Be-
nicàssim (93), Segorbe (78), Nules (70), Penís-
cola (67), Orpesa (53), Morella (36) i Altura (28). 
Si bé, i com s’indica en aquest treball, el pes 
correspon a la ciutat de Castelló de la Plana 
(1348), i en segon lloc al conjunt de Municipis 
Ceràmics. La figura 9 recull les dades detalla-
des per localitats del Pacte Ceràmic.

Figura 9. Sol·licituds de Marques. Municipis Ceràmics.

Font: Oficina de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme; diversos anys. Elaboració pròpia.

2.4 Sol·licitud de Patents en funció dels 
Pactes per l’Ocupació

L’escaló superior en figures de protecció a la 
I+D el constitueix la Patent10, i com indica l’Ofi-
cina de Patents, es tracta d’un títol que reconeix 
el dret d’explotar en exclusiva la invenció pa-
tentada, impedint a uns altres la seua fabrica-
ció, venda o utilització sense consentiment del 
titular. Com a contrapartida, la Patent es posa 
a la disposició del públic per a generar conei-
xement.

El dret atorgat per una Patent no és tant el de 
la fabricació, l’oferiment en el mercat i la utilit-
zació de l’objecte de la Patent, que sempre té 
i pot exercitar el titular, sinó, sobretot i singu-
larment, “el dret d’excloure a uns altres” de la 
fabricació, utilització o introducció del producte 
o procediment patentat en el comerç. La Patent 
pot referir-se a un procediment nou, un aparell 
nou, un producte nou o un perfeccionament o 
millora. 

Les dades ens indiquen de nou una reduïda sol-
licitud de Patents a la província de Castelló en 
comparació amb la resta de la Comunitat Va-
lenciana, representant tan sols el 10% del total. 
Territorialment (figura 10) aquestes sol·licituds 
se situen a la ciutat de Castelló, amb un 38% del 
total i en l’espai del pacte Municipis Ceràmics 
amb un 41%.

10 Existeixen diferents tipus de Patents en funció de l’objete o pro-
ces a patentar i de l’àmbit geogràfic de protecció.
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Figura 10. Sol·licitud de Patents. Pactes per l’Ocupació 

província de Castelló.

Font: Oficina de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme; diversos anys. Elaboració pròpia.

La figura 11 mostra la distribució per localitats 
en el Pacte Municipis Ceràmics. Destaquen els 
casos de Vila-real, l’Alcora i Almassora amb un 

major nombre de sol·licituds de patents.

Figura 11. Sol·licituds de Patents. Detalle localitats Pacte 

per l’ocupació Municipis Ceràmics.

Font: Oficina de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme; diversos anys. Elaboració pròpia.

Addicionalment, i com s’observa en la figura 12, 
mostra una evolució negativa que, a diferència 
dels anys 2009 o 2012, no podem atribuir a la 
crisi econòmica, sinó que mostra una predis-
posició a patentar a la baixa; el que obligaria a 
conéixer els avantatges efectius de la patent en 
l’entramat industrial i productiu de la província 
de Castelló.

Figura 12. Evolució sol·licituds de Patents en el període 

2008-2017 a la província de Castelló.

Font: Oficina de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme; diversos anys. Elaboració pròpia.

A manera de resum sobre l’aplicació de figures 
de protecció en la indústria ceràmica, i malgrat 
no disposar de dades detallades per empreses 
concretes, sembla evident que l’àrea del DIC 
mostra una menor predisposició per aquestes 
figures de protecció que altres territoris pro-
ductius de la Comunitat Valenciana. Si ens fixem 
en la indústria ceràmica, i malgrat la competèn-
cia en unes línies de producte similar, la qual 
cosa donaria suport a la idea de protecció, el 
resultat que prima és la pertinença a un distric-
te industrial on és habitual la transferència d’in-
formació a través de l’abundant teixit de rela-
cions socioeconòmiques del DIC en un sistema 
complex de comportaments de tipus knowledge 
spillovers on els seus integrants conformen una 
espècie de xarxa d’intermediaris en la trans-
missió de la informació a l’interior del districte 
(Molina-Morales i Martínez-Cháfer, 2016). No 
hem d’oblidar els elements diferencials en in-
novació dels districtes industrials presents en 
l’àrea de producció ceràmica, i que donen com 
a resultat un component territorial favorable a 
la innovació i a la transferència de coneixement 
(Hernández i Soler, 2003). 

El DIC es caracteritza per una continuïtat tec-
nològica entre les empreses que ho integren, la 
qual cosa afavoreix la transmissió de la inno-
vació des de les empreses generadores de co-
neixement i nous processos productius cap a la 
resta del sector. Aquest fet es recolza en diver-
sos aspectes clau com són: la formació comu-
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na, existència d’un centre tecnològic propi (ITC), 
l’elevada mobilitat de treballadors tècnics, coo-
peració entre empreses de diferents fases del 
procés productiu i, en definitiva, existència d’un 
clima socioeconòmic favorable al sector i que 
facilita el flux de coneixement i comportaments 
de tipus knowledge spillovers que redunden en 
la idea de comunitat epistemològica favorable 
a la innovació. En definitiva, i més enllà de les 
dades de sol·licitud de figures de protecció de 
la propietat intel·lectual i de la I+D, el DIC es 
mostra com una estructura favorable a la inno-
vació. De fet, una observació directa del sector 
i d’algunes de les seues empreses líders, posa 
en evidència com des de l’àrea de Castelló han 
sorgit innovacions claus en el sector, algunes 
d’elles de tipus innovació radical o disruptiva, 
(Molina-Morales, et al., 2017), amb una clara re-
percussió en l’evolució d’aquest en les últimes 
dues dècades amb noves tècniques i nous pro-
ductes11 creats (i en alguns casos patentats) per 
empreses locals situades en el districte cerà-
mic. La indústria ceràmica no centra la seua in-
novació en elements tecnològics (patentables) 
sinó que, aposta preferentment per aspectes de 
disseny, utilitzant altres mètodes de protecció12 
no regulats en les figures de Disseny Industrial, 
Marca i Patent com a part de l’estratègia inter-
na d’I+D. Per tipologia d’empresa, les que més 
utilitzen aquests sistemes regulats de protecció 
són els fabricants de maquinària, mentre que 
els atomitzadors que gestionen matèries pri-
meres són les que menys, (Nelson, 1993).

3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

Com a pas previ a caracteritzar la innovació en el 
territori i sector de referència, és necessari conéi-
xer els principals paràmetres quant a caracterís-
tiques del producte, fases de producció i tipologia 
d’empreses, de manera que resulte possible iden-
tificar els punts sensibles tant quant a tecnologia 
com en formació de treballadors del sector.

11 Tecnologia Inkjet o el producte Krion.
12 Per exemple, algunas de les empreses líders del sector opten 
per no participar en fires comerciales como estratègia de protecció 
dels seus dissenys.

Quant a la producció, a manera d’esquema i re-
sum direm que els taulells són peces planes 
d’escassa grossària fabricades amb argiles, síli-
ce, fundents colorants i altres matèries primeres. 
El procés de fabricació suposa en primer lloc la 
preparació de l’argila amb un tractament que la 
neteja d’impureses i la transforma en pols d’argi-
la. Aquest procés (molta) es desenvolupa normal-
ment en via humida, l’argila es dilueix en aigua 
(barbotina), i posteriorment és assecada a través 
de corrents de gasos calents dins del que es co-
neix com a atomitzador. Aquesta fase requereix 
un elevat consum energètic, si bé diverses inno-
vacions tècniques (turbines de cogeneració) han 
permès l’aprofitament del calor residual.

La pols d’argila atomitzada passa a la línia de pro-
ducció on és premsada en sec, mitjançant prem-
ses hidràuliques i compactada en el que es coneix 
com a placa base o bescuit. La placa base pot 
ser d’argila roja o blanca i és premsada en mot-
lles segons la dimensió i tipus del taulell (rajola 
o revestiment ceràmic). Sobre el bescuit s’aplica 
una capa de frita o esmalt ceràmic (recobriment 
vitri) que li aporta les característiques de color i 
disseny, així com les relatives a grau de porositat, 
resistència i altres aspectes tècnics com a llisca-
ment. En aquest moment la peça en cru s’intro-
dueix en el forn de cocció (o de monococció) que, 
amb estructura de túnel en el qual els taulells es 
mouen per damunt de corrons, retorna després 
del refredament, la peça ceràmica finalitzada a 
manca de travessar el control de qualitat, elimina-
ció de peces defectuoses i envasament final13. La 
fase de cocció és fonamental en tot el procés i és 
la que aporta característiques com la resistència 
mecànica i als agents químics, l’estabilitat dimen-
sional i facilitat de neteja entre altres. 

En aquest moment el taulell pot considerar-se 
acabat i tan sols restarà realitzar el control de 
qualitat i empaquetat per a la seua posterior 
distribució i venda. Perquè el producte arribe al 
consumidor final és necessari el procés de col-
locació final realitzat per professionals del sec-

13 Per a més informació sobre el procediment de fabricació i 
altres dades tècniques, vegeu ASCER, Associació Espanyola de 
Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics, http://www.ascer.es
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tor de la construcció. Aquest últim aspecte no 
entra en les atribucions productives del sector ni 
en els serveis que presta, malgrat la importància 
que té per a la venda i sobretot per a la freqüèn-
cia de renovació del producte i la introducció del 
concepte de moda, de manera similar a com 
succeeix en altres productes relacionats amb la 
llar com és la indústria del moble.

3.1 Capacitat innovadora del territori

A partir de la catalogació del producte, entenem 
que els aspectes clau des del punt de vista de 
la I+D se centren en fer front als següents cinc 
reptes tècnics del sector:

• Reducció del consum energètic (reducció 
de temps d’enfornat i ús més eficient dels 
sistemes de combustió); 

• Augment de la dimensió de les peces (cal 
no oblidar que el sector “ven” producte en 
funció de la seua superfície); 

• Reducció del gruix (a menor gruix menor quan-
titat d’argila i menor pes per metre quadrat); 

• El disseny de nous mètodes de col·locació 
que permeten el seu ús en diferents espais i 
facilite la renovació del producte.

• Nous productes ceràmics tant per a ús en hà-
bitat com en altres segments de consum i la 
seua incorporació en processos industrials.

Per tipologia de fabricants o productors, ens 
centrem en els integrants del sector ceràmic 
directament relacionats amb la I+D+i, que con-
formen l’ecosistema d’innovació del sector, i 
que inclou als quatre segments de producció i 
al component tècnic representat pels centres 
d’investigació i formació especialitzats:

Fabricants de rajoles, paviments i revesti-
ments ceràmics 

Es tracta del conjunt d’empreses que constituei-
xen el nucli del districte industrial i són els fabri-

cants strictu senso, això és, realitzen de manera 
generalitzada totes les fases del procés produc-
tiu del taulell (des del disseny fins a la fabricació 
i comercialització del producte). És el principal 
segment de producció des del punt de vista de 
l’ocupació total. Després de la crisi econòmica 
s’han produït tres canvis estratègics: en primer 
lloc, el mercat internacional suposa xifres prò-
ximes al 80% de les vendes; el segon canvi es 
reflecteix en una clara tendència, iniciada per 
les empreses líders d’increment del valor afegit 
del producte (disseny i característiques) deixant 
de costat estratègies de competència via preus; 
i finalment, el tercer aspecte consisteix en la 
introducció d’innovacions en la versatilitat del 
producte incorporant I+D al mateix i augmentant 
d’aquesta forma les seues prestacions directes.

Fabricació de fritas, esmalts i colors ceràmics

Conformen un grup reduït d’empreses de ma-
jor dimensió14 , amb presència internacional i 
permetent que el sector en el seu conjunt os-
tente una posició de lideratge mundial. Algunes 
d’aquestes empreses formen part de grups 
químics amb interessos en molts altres sec-
tors i de rellevància mundial, mentre que unes 
altres, sorgides des del districte ceràmic, han 
adquirit una posició multinacional amb plantes 
de producció situades en els principals països 
productors de taulells.

L’actiu principal de les empreses fabricadores 
de fritas i esmalts és la seua relació amb la I+-
D+i. Cal tindre en compte que la major grandària 
mitjana de les empreses del subsector de fritas 
i esmalts, enfront de les empreses fabricadores 
de taulells, juntament amb el component trans-
nacional d’aquestes, els permet disposar d’uni-
tats específiques d’I+D+i integrades en la seua 
estructura organitzativa. No sols es tracta d’em-
preses que compten amb un important nombre 

14 ANFFECC, Associació Nacional de Fabricants de Fregides, 
Esmalts i Colors Ceràmics. http://www.anffecc.com
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de treballadors dedicats a aquesta faceta15 , sinó 
que a més són les que subministren disseny a 
una important part de les empreses ceràmiques 
de dimensió mitjana que habitualment no solen 
comptar amb un departament de disseny integrat 
en la pròpia empresa i que generalment s’inclinen 
per adoptar les diferents propostes que marquen 
els productors d’esmalts. És a dir, la indústria de 
fritas i esmalts facilita a moltes de les empreses 
de fabricació de taulells el component de disseny 
final, establint-se així una forta vinculació entre 
tots dos subsectors. Bé és cert que entre les grans 
empreses del sector la relació és de col·laboració 
en el disseny ceràmic que els garanteixi un mínim 
d’exclusivitat quant a disseny i característiques 
del producte final.

Un efecte per a destacar de la dicotomia existent 
entre els dos principals subsectors de la indústria 
ceràmica, quant a capacitat d’innovació i grandà-
ria de les empreses, és el diferent patró seguit 
en la seua expansió internacional. La indústria 
de fritas i esmalts ha dut a terme un clar procés 
d’expansió internacional, dins d’una estratègia 
d’acostar la seua producció als llocs productors 
de taulells, amb evidents efectes positius per al 
subsector i que, a la vegada, provoca la difusió 
de coneixements i estandardització dels proces-
sos ceràmics a tot el món, amb la consegüent 
garantia de mínims de qualitat que això suposa16. 
La seua expansió internacional ha jugat un paper 
clau en el procés de consolidació de la indústria 
ceràmica en algun dels nous països productors, 
mantenint el seu grau de vinculació amb el DIC, 
on fa les tasques d’I+D+i. mantenint l’essència de 
la seua creació de valor afegit dins d’aquest.

Indústries extractives i atomitzadores 

Es tracta del segment responsable de preparar 
la matèria primera argila per a la producció de 
taulells, tant si es tracta d’argila roja procedent 

15 Des del punt de vista comercial, l’argila blanca pròpia de 
la ceràmica italiana s’ha posicionat com a material de major 
qualitat, la qual cosa “va obligar” a la indústria del DIC a canviar 
a aquesta matèria primera per motius de mercat, sense que 
mediaren raons tècniques (ASSOPIASTRELLE, 1998
16 Es tracta d’un comportament racional des del punt de vista de 
rendibilitat empresarial i no ha de caure’s en arguments de tipus 
patriòtic i de protecció i defensa del sector.

de mines pròximes i fins i tot situades en el DIC, 
o d’argila blanca17 més utilitzada en l’actualitat 
i procedent d’altres països i amb principal via 
d’entrada pels ports de València i Castelló.

La rellevància d’aquest subsector s’explica per 
la seua implicació tecnològica en la millora en 
l’impacte mediambiental (reducció en consum 
d’aigua) i consum energètic (cogeneració elèc-
trica i altres sistemes).

Construcció de maquinària ceràmica

La fabricació de maquinària específica per a la 
producció ceràmica representa en aquests mo-
ments una part clau en el desenvolupament del 
DIC. Són ells els responsables de la incorporació 
al sector d’alguns dels principals avanços tècnics, 
tant com a creadors del sistema com en el que fa 
referència a la seua transmissió a l’interior de les 
empreses. En general es tracta d’instal·lacions i 
adaptacions a demanda del productor ceràmic (o 
fabricador de fritas i esmalts), resultat d’una col-
laboració entre totes les parts implicades i que 
marca el ritme d’introducció d’innovacions18.

En aquest segment del sector ha destacat en 
les últimes dues dècades tot el relacionat amb 
la tecnologia inkjet19 que ha suposat una im-
portant innovació sectorial amb conseqüències 
tant en el lideratge tecnològic com en la posició 
competitiva de la indústria local.

3.2 Ecosistema d’innovació en el territori

El que denominem ecosistema d’innovació en el 
sector ceràmic (en el territori del DIC) es nodreix 

17 Des del punt de vista comercial, l’argila blanca pròpia de la cerà-
mica italiana s’ha posicionat com a material de major qualitat, la 
qual cosa “va obligar” a la indústria del DIC a canviar a aquesta 
matèria primera per motius de mercat, sense que mediaren raons 
tècniques (ASSOPIASTRELLE, 1998
18 Per a més informació i detall d’empreses existents vegeu l’asso-
ciació de fabricants de maquinària ceràmica, ASEBEC (http://www.
asebec.org).
19 Inkjet és una tecnologia d’impressió digital que permet 
infinits acabats i possibilitats creatives. Tècnicament s’assimila 
a una tecnologia d’impressió laser que amplifica les possibilitats 
de disseny i redueix la inversió en motles ceràmics. Els avanços 
en aquesta tècnica van tant en reducció de tintes (esmalts), 
rapidesa, ús d’altres components, nous colors i customización 
del producte final.
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essencialment de dos tipus d’agents perfecta-
ment identificats i que representen la labor de 
generar coneixement i de transmetre-ho (apli-
car-ho) en el procés productiu. D’una banda, es 
troba el ITC com a centre tecnològic responsable 
d’una part substancial de la innovació sectorial 
i per una altra es troba el col·lectiu de tècnics 
ceràmics que representen l’aplicació de coneixe-
ment en segment de producció industrial.

Al costat d’ells l’ecosistema d’innovació es com-
pleta amb les associacions empresarials, els cen-
tres de formació integrats en el DIC, altres serveis 
d’investigació fonamentalment lligats a la Uni-
versitat Jaume I i, en menor mesura, la resta de 
l’entramat institucional entre els quals es troba la 
Diputació de Castelló, ajuntaments, el Servei Va-
lencià d’Ocupació i Formació LABORA, la Generali-
tat Valenciana a través de diferents departaments 
(especialment IMPIVA-IVACE) i altres agents pre-
sents en el territori, inclosos els pactes per l’ocu-
pació amb presència en la indústria ceràmica.

3.3 Actors de la innovació en el territori 

En aquest apartat interessa analitzar el paper 
dels agents territorials en el procés d’innovació 
territorial de la indústria de la ceràmica. Quina és 
l’opinió dels agents quant a la situació innovadora 
del sector. Cóm veuen les perspectives de futur i 
els problemes als quals s’enfronta el sector. Els 
seus punts forts i els seus punts febles, cap a on 
ha de dirigir-se el sistema d’innovació i la situació 
pel que fa a la formació de capital humà. Quins 
són els seus reptes. Quin és el seu posicionament. 

En aquest sentit, considerem que hem de re-
marcar la preocupació existent per la innovació, 
i assenyalen des del sector que estan realitzant 
un esforç innovador. Ara bé, i malgrat la bona 
disposició per a adequar-se als canvis que es 
produïsquen existeix un problema de recursos 
financers que encara s’arrossega de la recent 
crisi econòmica. Bé és cert que és precisament 
l’experiència de la crisi la que actua com a al·li-
cient per a la innovació, però també que algu-
nes de les empreses no han adoptat (encara) 
les mesures necessàries per a introduir pautes 

innovadores en la seua producció; el que indi-
rectament està provocant alguns problemes de 
viabilitat empresarial20.

Pel que fa al sistema d’innovació sectorial (ter-
ritorial) que ens ocupa, s’identifiquen els se-
güents agents rellevants:

Institut de tecnologia ceràmica, ITC (ALICER) 

L’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE-ALI-
CER21) és el centre de referència en tecnologia 
ceràmica dins del DIC i, pel seu component d’ex-
cel·lència, també a nivell internacional. El ITC és 
l’encarregat de centralitzar i canalitzar la investi-
gació sectorial, liderant un procés que es concre-
ta en tasques de formació de personal tècnic, en 
la realització d’acords per a la recerca i desenvo-
lupament de nous productes i, en tercer lloc, en 
el control i la certificació de qualitat de productes 
ceràmics. És el centre de generació i difusió del 
coneixement (tant en tècniques com en resultats 
d’investigació) cap al conjunt del districte indus-
trial que, donada la dimensió mitjana de les em-
preses en I+D+i, precisa d’un òrgan de gestió i 
promoció de tecnologia, actuant el ITC com a soci 
tecnològic de les empreses del sector.

El ITC com a generador de coneixement ha posat 
en marxa, juntament amb empreses del sector, 
els observatoris de mercat, de tendències d’hà-
bitat i tecnològic. Aquests observatoris permeten 
conèixer i identificar les tendències en aquests 
tres camps d’actuació, ajudant a la gestió estratè-
gica del sector i a dirigir els esforços en innovació 
i en estratègies comercials i de disseny. La finali-
tat d’aquests observatoris és la millora en com-
petitivitat sectorial i són l’eix sobre el qual seuen 
les actuals línies de treball del ITC centrades en 
diferents camps: eficiència energètica, confort i 
millora en edificació22; extensió de l’aplicació cerà-
mica en ciutats23; personalització de productes en 

20 Ajustos de plantilla, i risc evident de tancament en algunes fà-
briques que no han aplicat noves tecnologies en la seua producció.
21 ITC-AICE-ALICER: El ITC es troba integrat en l’Associació d’Inves-
tigació de les Indústries Ceràmiques. (http://www.itc.uji.es).
22 Projectes Intgeother y Hidrocer.
23 Entre d’altres, projecte LIFE CERSUDS de sistema urbaà de dre-
natge sostenible implantat en Benicàssim.
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prestacions o disseny diferenciat segons els re-
quisits de l’usuari final ; desenvolupament de ma-
terials ceràmics avançats destinats a nous usos, 
nous recobriments ceràmics, nanomaterials i se-
guretat del producte final ; increment en l’eficàcia 
en l’ús de recursos i anàlisis del seu cicle de vida 
en línia amb els plantejaments de l’economia cir-
cular ; reducció d’emissions de CO₂ ; reducció de 
la grossària del taulell per mitjà de suports d’alta 
resistència mecànica, la introducció d’energies 
renovables o productes de cocció a baixa tem-
peratura, reducció del consum de combustibles 
fòssils com una estratègia central en el desen-
volupament del sector ; millora en els processos 
industrials i ajuda a la implantació de l’estratègia 
4.0 en la indústria ceràmica , entre altres desen-
volupaments implementats pel ITC o en fase d’I+D 
en aquests moments24.

Associació nacional de fabricants de fritas, 
esmalts i colors ceràmics (ANFFECC)

ANFFECC és l’associació empresarial que reuneix 
a quasi tots els productors espanyols de fritas, es-
malts i colors ceràmics. Es tracta d’una indústria 
subministradora de les empreses del taulellet, 
que empren aquests productes en el procés de 
fabricació de rajoles ceràmiques, sent les fritas, 
esmalts, colors i tintes ceràmiques els preparats 
que atorguen a cada peça el seu color i acabat 
característics. Segons l’informe corresponent a 
2018, les fritas espanyoles són des de fa anys lí-
ders mundials en I+D+i, disseny, qualitat, vendes 
i servei al client. En l’actualitat, més del 70% de 
la producció de fritas espanyoles s’exporta fora 
de les nostres fronteres, des d’Europa i Hispa-
no-Amèrica fins a l’Extrem Orient. Segons l’es-
mentat informe, l’associació compta amb un total 
de 23 empreses membres, en la seua majoria lo-

24 Impressió ceràmica personalitzada, impressió en 3D, projecte 
de restauració patrimonial Restau-ram. Projecte Pro-SAFE de 
control del risc per a la salut dels materials ceràmics; o el pro-
jecte GOVALMAVIN dedicat al desenvolupament d’envasos cerà-
mics per a la criança i envelliment de vi. Projecte Sharebox de 
gestió de recursos i mecanisme d’aprofitament entre empreses.
Projectes destinats a reduir l’emissió de CO₂ com CerOh!Strate-
gies per la via de reduir la temperatura de cocció, taulells sense 
carbonats. Projectes DREAM o Smartrec que pretenen reduir el 
consum energètic en la fase de cocció. Projectes ZEBRA-Ceramic 
Brain, ZEBRA-Plus i ZEBRA-Promoció que introdueixen sistemes 
de gestió intel·ligent (4.0) en fases de producció, promoció i 
venda del producte ceràmic

calitzades en el “clúster ceràmic” o “triangle del 
taulell” (Onda, l’Alcora i Vila-real). El paper de l’as-
sociació és actuar com a lobby sectorial, i han si-
gut importants les seues actuacions en la defensa 
de la indústria ceràmica i la no catalogació dels 
seus propis productes com a mercaderies perillo-
ses. No obstant això, i com a organització a penes 
té paper en la generació d’innovacions, quedant el 
seu paper limitat a la defensa dels seus associats.

Associació espanyola de fabricants de taulells 
i paviments ceràmics (ASCER)

ASCER és l’Associació Espanyola de Fabricants 
de Taulells i Paviments Ceràmics, creada en 
1977. Actualment representa aproximadament 
el 95% de la producció sectorial. La seua funció 
principal és la de secundar, defensar i promo-
cionar els interessos de la indústria ceràmi-
ca. Segons assenyalen en la seua pàgina web, 
els serveis de ASCER poden emmarcar-se en 
aquestes grans àrees d’actuació: 

• Assumptes comercials, promoció i comunica-
ció: informació sobre mercats, fires, barreres 
comercials, plans de promoció exterior i naci-
onal, comunicació amb associats, mitjans de 
comunicació, campanyes, etc.

• Assumptes laborals i formació: negociació col-
lectiva, plans de formació, assessoria, etc.

• Assumptes industrials: energia, medi ambi-
ent, normalització, qualitat, etc.

• Àrea d’innovació

• Estadístiques i informes sectorials

• Servei jurídic de reclamacions

• Publicacions per a l’associat i per al públic 
en general

• Bases de dades

• Acords amb proveïdors
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• Relacions institucionals

En relació amb el medi ambient i l’economia 
circular, ASCER ofereix a la indústria els se-
güents serveis: 

• Assessorament a empreses. L’associació 
respon a tota mena de consultes d’empresa 
associades: consultes sobre interpretació de 
legislació mediambiental, oficis rebuts des 
de l’Administració o qüestions més tècniques 
són resoltes en el menor temps possible.

• Informació: elaboració d’informes i circulació 
de notícies sobre temes d’interés mediam-
biental. 

• Facilitats per al compliment de les obliga-
cions legals mediambientals. Això es pot 
aconseguir mitjançant l’assessorament indi-
vidualitzat a empreses, però també mitjan-
çant una altra mena d’actuacions com l’ela-
boració de protocols d’actuació.

• Acords voluntaris signats amb l’Adminis-
tració. ASCER promou la signatura d’acords 
voluntaris mediambientals amb l’Adminis-
tració nacional i autonòmica per a la millora 
contínua de les variables mediambientals 
del sector.

• Participació en grups de treball, fòrums i de-
bats en defensa dels interessos del sector. 
L’Associació participa en nombrosos àmbits 
analitzant les propostes de textos legals 
mediambientals que puguen afectar el sec-
tor i presentant els comentaris pertinents. 
Exemple d’això és la labor desenvolupada 
en matèria de comerç d’emissions i Protocol 
de Kyoto.

Quant als aspectes relacionats amb la innova-
ció i la creació de productes, ASCER ha posat en 
marxa diversos projectes: 

Projecte DRAC. L’objectiu del projecte és es-
tablir les bases d’una nova estratègia a mitjà 
i llarg termini per al desenvolupament de pro-

ductes ceràmics orientats a l’usuari. Aquest 
treball ha generat una enorme i valuosa quan-
titat d’informació que està servint per a disse-
nyar actuacions sectorials i individuals d’I+D+i 
i de comunicació. ASCER ha comptat amb el 
suport de la Conselleria d’Empresa, Universitat 
i Ciència de la Comunitat Valenciana, a través 
de l’IMPIVA, i amb la participació de l’Institut de 
Biomecànica de València (IBV) i de l’Institut de 
Tecnologia Ceràmica (ITC).

Projecte 4Senses. Derivat dels resultats obtin-
guts amb el projecte DRAC, el projecte 4senses 
pretén generar coneixement sobre la interacció 
multisensorial de l’ésser humà amb l’entorn, 
amb la finalitat de desenvolupar nous produc-
tes i serveis tecnològics en el sector ceràmic. 
ASCER compta amb el suport tècnic del ITC i de 
l’Institut de Biomecànica de València, i amb la 
participació d’un consorci d’empreses i univer-
sitats espanyoles. Possiblement, és el projecte 
més ambiciós en matèria d’innovació emprés 
per l’associació, perquè el seu desenvolupa-
ment té una duració de 3 anys i un pressupost 
de 9 milions d’euros en la seua globalitat.

Xarxa de Càtedres Ceràmiques. La xarxa de Cà-
tedres Ceràmiques (3 càtedres i 2 tallers) sorgeix 
amb la intenció de donar a conèixer el producte 
ceràmic entre els professionals de la construc-
ció, especialment entre arquitectes i sobretot per 
a ampliar el seu ús a altres àrees de l’habitat-
ge (façanes, parets), millorar la percepció sobre 
resistència al trànsit del paviment ceràmic en-
front d’altres materials, o per a la creació de pro-
ducte a mida tant en disseny com en condicions 
tècniques. La xarxa de Càtedres es complementa 
amb premis Ceràmica d’arquitectura i interioris-
me i amb la labor comercial de promoció de tau-
lells d’Espanya com a elements més destacats.

Associació espanyola de fabricants de 
maquinària i béns d’equip per a la indústria 
ceràmica (ASEBEC)

ASEBEC és la principal associació de fabricants 
de maquinària i béns d’equip per a la indústria 
de la ceràmica, està integrada per 71 empre-
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ses que conformen el nucli no sols principal, 
sinó pràcticament total del sector nacional en 
el qual conviuen. L’associació agrupa fabricants 
de maquinària, tallers de manteniment i ser-
veis, i tallers d’assistència tècnica i represen-
tants d’empreses estrangeres.

En els últims anys, les empreses espanyoles de 
maquinària ceràmica han realitzat un impor-
tant esforç de superació. I si fins ara eren em-
preses conegudes i reconegudes a nivell mun-
dial per la qualitat dels seus forns, premses, 
assecadors i atomitzadors, ara han demostrat 
estar capacitades per a competir a nivell inter-
nacional en, per exemple, el camp de l’esmaltat 
(tecnologia Inkjet).

Aquest sector treballa de manera quasi exclusi-
va per a la indústria del taulell espanyola, encara 
que en els últims anys està adquirint importàn-
cia el mercat de l’exportació. Com s’ha indicat 
anteriorment, aquest grup d’empreses és el que 
major protecció de Disseny, Marques i Patents 
aplica als seus productes, beneficiant-se d’un 
cost menor en alguns d’aquests tràmits per la 
confluència d’interessos entre fabricants espa-
nyols i italians de maquinària fortament inte-
grats en projectes empresarials conjunts.

Associació espanyola de tècnics ceràmics 
(ATC)

L’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics té 
el seu origen en les activitats destinades a po-
tenciar la formació i informació del tècnic ce-
ràmic. En l’actualitat, compta amb més de 520 
associats, tant particulars com empreses, que 
pertanyen als sectors productors de rajoles 
ceràmiques, esmalts i fritas, maquinària, béns 
d’equip, indústries auxiliars i matèries prime-
res. Segons es detalla en la seua pàgina web, 
desenvolupen les següents activitats: 

- Accions d’informació, orientació i formació 
per a motivar i capacitar als tècnics del sec-
tor ceràmic i a les empreses (Intraempren-
dedurisme)

- Accions d’informació, orientació i formació 
per a consolidar i fer créixer a les empreses 
del sector ceràmic

- Difusió de coneixements per a ajudar els 
tècnics ceràmics a estar a l’avantguarda de 
la ceràmica mundial

- Serveis d’inclusió per a joves estudiants i 
desocupats

- Suport a la innovació en el clúster ceràmic, 
organitzant cursos, presentacions tècniques 
i jornades, a més del Congrés del Tècnic Ce-
ràmic. Al que cal sumar diverses accions de 
caràcter lúdic, i el seu prestigiós Premi Naci-
onal de Ceràmica “Ciutat de Castelló”

És important destacar, en relació amb la inno-
vació i la preocupació que els tècnics ceràmics 
mostren amb els aspectes tecnològics, els te-
mes abordats en l’últim congrés de la ATC ce-
lebrat recentment25 plantejat sota el lema del 
paper del tècnic en la transformació digital del 
sector i la seua aposta per la innovació com a 
eix de treball.

Centres de formació especialitzada

Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL)

Centre de referència pel que fa a la docència ce-
ràmica en tots els seus vessants d’Art, Disseny i 
Tecnologia. El centre sorgeix amb la finalitat de 
proporcionar la formació integral de professi-
onals que desenvolupen capacitats artístiques, 
tecnològiques, pedagògiques i d’investigació, 
aplicades a la innovació industrial i artística 
que puguen contribuir a la millora de la qualitat 
de les produccions ceràmiques, intentant que 
es produïsca, a més, la màxima identitat entre 
el seu perfil formatiu i les característiques que 
demanden el sector productiu ceràmic. Impar-
teix el Títol Superior d’Arts Plàstiques, especi-
alitat Ceràmica inscrit dins de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. El centre ofereix formació 

25 Congrés ATC, els dies 7 i 8 de novembre de 2019.
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completa per al desenvolupament professional 
com a tècnic ceràmic i compta amb instal·laci-
ons adaptades a les necessitats de la indústria; 
si bé, amb algunes dificultats en la introducció 
dels últims desenvolupaments tecnològics com 
a instrument i material docent 26. El percentatge 
d’integració laboral dels seus egressats és del 
100% en el seu primer any després de finalitzar 
els seus estudis.

Centre Labora Formació de Castelló (centre 
de referència nacional en indústria ceràmica)

És un centre de la xarxa de centres propis del 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació, depen-
dent de la Generalitat Valenciana. El seu objec-
tiu és facilitar una formació professional més 
competitiva responent als canvis en la deman-
da de qualificació dels sectors productius i ac-
tuant com un referent orientador per al sector 
productiu i formatiu. En convertir-se en un Cen-
tre de Referència, les seues actuacions es ca-
racteritzen per ser innovadores, experimentals 
i formatives en matèria de formació professi-
onal de manera que servisquen de referent al 
Conjunt del Sistema Nacional de Qualificacions 
i Formació Professional.

Cicles Formatius

Quant als cicles formatius i localitzats en ple 
centre del Districte Industrial de la Ceràmica, 
ens trobem amb els graus mitjà i superior en 
operacions de fabricació de productes cerà-
mics, tots dos situats a Onda i Castelló respec-
tivament. Les activitats a les quals van dirigides 
el cicle mitjà estan relacionades amb les se-
güents: preparador de pastes ceràmiques, pig-
ments, esmalts, conductors de maquina roller i 
extrusora, esmaltats, control de qualitat, vidres 
i transformats, entre altres. Els cicles superiors, 
també localitzats a Onda i Castelló es refereixen 
al Desenvolupament i fabricació de productes 
ceràmics. Mentre que, les activitats que es po-

26 Recentment la ESCAL va incorporar entre el seu instrumental 
un prototip d’impressora inkjet; si bé s’enfronta a la dificultat de 
mantindre actualitzat el material docent (màquines, laboratoris, 
etc.) per motius estrictes de disponibilitat pressupostària

den desenvolupar amb el cicle superior es refe-
reixen a un nivell de qualificació mitjà vinculat a 
laboratoris, comercials, programació, gestió de 
qualitat i gestió del medi ambient, entre altres. 
En l’Escola d’Art i disseny de Castelló (EASD) 
també trobem un cicle formatiu tècnic superi-
or en recobriments ceràmics, vinculat a sectors 
productius com: tècnic en desenvolupament de 
prototips i sèries de prova prèvies al llançament 
de la producció, dissenyador de relleus per a 
recobriments ceràmics, dissenyador de rajoles 
ceràmiques.

Universitat Jaume I 

És evident que la Universitat Jaume I represen-
ta una peça central en el desenvolupament del 
sector ceràmic en el DIC i constitueix un punt de 
connexió de les iniciatives de formació i innova-
ció en el sector. Aquest marc general inclou els 
estudis superiors que ofereixen diferents graus 
relacionats amb el sector de la ceràmica, com 
ara enginyeria en disseny industrial i desenvo-
lupament de productes, enginyeria en tecnolo-
gies industrials o enginyeria química.

A la formació de grau universitari s’uneix la que 
ofereixen els màsters d’especialització, tant tí-
tols oficials, com propis a través del centre de 
postgrau, cursos d’especialització i programes 
de doctorat. El ventall d’especialitats va des 
dels segments estrictament productius a al-
tres relacionats amb la gestió econòmica o de 
recursos humans. En definitiva, hem d’indicar 
que l’UJI forma part de l’entramat institucional 
i formatiu del DIC, resultant difícil entendre la 
Universitat sense la seua relació amb el sector 
ceràmic.

Quant a la investigació, a més del ITC en la seua 
condició d’institut universitari amb caràcter 
mixt universitat-empresa, ens trobem amb una 
part important de l’entramat de departaments 
i instituts d’investigació existents en l’UJI rela-
cionats en diferent grau amb el sector ceràmic. 
Prova d’això són les múltiples tesis doctorals i 
grups d’investigació que han incorporat l’estudi 
de la ceràmica i el DIC entre les seues princi-
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pals línies d’investigació. Tot això té, i ha tingut, 
un efecte directe sobre el sector com a part in-
tegrant de l’entorn socioeconòmic de l’UJI.

Càtedres Universitat Jaume I. A més de la for-
mació també cal destacar les càtedres que di-
verses institucions han creat amb la finalitat de 
fer costat al sector de la ceràmica i els subsec-
tors adjacents, des d’un vessant més vinculat 
amb la difusió de coneixement:

1. Càtedra d’innovacio Ceràmica Ciutat de Vi-
la-real

Creada en 2012 mitjançant un conveni de col·la-
boració entre l’ajuntament de Vila-real i la Uni-
versitat Jaume I. L’objectiu d’aquesta càtedra 
consisteix en promoure el desenvolupament de 
diferents activitats dirigides a despertar l’esperit 
científic i d’innovació i crear una base tecnològi-
ca que permeta abordar els reptes actuals que té 
plantejats el sector industrial, de cara a aconse-
guir una major competitivitat en el futur.

Els seus reptes són els següents: 

•  Estudi del sector socioeconòmic ceràmic. La 
seua evolució i crisi actual del model pro-
ductiu. Paral·lelismes amb el sector agrari.

•  Aprofundir en el coneixement de la ceràmica 
tradicional i del vidre, a través dels estudis 
de arqueometría, recuperació en els camps 
de la ceràmica i el vidre.

•  Possibilitar fòrums de debat entre investiga-
dors de les diferents branques de la Ciència 
i els industrials sobre el camp del coneixe-
ment dels nous materials i també dels nous 
processos d’obtenció.

•  Fomentar les àrees de formació i integració 
dels joves universitaris en el sector industri-
al de Vila-real i el seu entorn.

•  Sensibilitzar i activar als joves investigadors 
de la Universitat Jaume I per a dur a terme 
projectes que puguen derivar en la creació 

d’empreses tipus “spin-off”. Protecció del co-
neixement a través de patents.

•  Servir d’element catalitzador de les relaci-
ons entre els estaments de la Universitat 
Jaume I i les institucions i entitats de la ciu-
tat de Vila-real.

2. Càtedra model econòmic

Impulsada per la Universitat Jaume I i la Conse-
lleria de Hisenda i Model Econòmic. No es troba 
directament relacionada amb el sector ceràmic, 
encara que si de manera indirecta ja que el seu 
objectiu és el foment del coneixement i difusió 
de temàtiques relacionades amb la transforma-
ció de l’actual model econòmic de la Comunitat 
Valenciana cap a un mes competitiu, basat en la 
innovació, el coneixement, l’obertura exterior i 
sostenible des d’un punt de vista mediambien-
tal, productiu i social. 

3. Càtedra Indústria 4.0

 Igual que succeeix amb el cas anterior, la seua 
relació amb la indústria ceràmica és genèrica 
en tant que pretén una indústria més sosteni-
ble, intel·ligent i integrada a través de la digita-
lització, la intel·ligència artificial i nous mètodes 
de fabricació amb una millora en la seua gestió 
energètica.

Com és evident, l’extensa llista anterior ens 
permet visualitzar l’existència de nombrosos 
agents que intervenen en el procés d’innovació 
sectorial que, per les característiques del DIC es 
converteix en un microsistema territorial d’in-
novació. Per a una anàlisi en profunditat des del 
punt de vista dels agents que intervenen en el 
sector, s’ha de considerar l’aportació que ca-
dascun d’ells efectua al sector. En aquest sentit 
els informes que elaboren en col·laboració amb 
la Generalitat Valenciana i els diferents organis-
mes públics representen un primer diagnòstic 
de la situació.

En el cas del sector de maquinària ceràmica, 
l’associació espanyola de fabricants ASEBEC 
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juntament amb IVACE elaboren un informe que 
recull la situació del sector quant al posiciona-
ment de les empreses en relació amb la im-
plantació de la indústria 4.0. Segons l’esmentat 
informe, el 31.3% dels fabricants de maquinària 
declara estar ja invertint en la indústria 4.0 en-
front d’un 25% de 2017. 

Segons l’esmentat informe, entre els processos 
mes implantats es troba la integració de les ma-
quines en una xarxa de comunicacions (33,3% 
dels fabricants). El 27,8% declara haver adaptat 
els seus canals de venda a la digitalització. El 
26.3% contesta que gestiona remotament les 
ordenes de fabricació i l’estat del magatzem, 
encara que el 50% no té com a objectiu compar-
tir recursos i energia amb altres empreses. Des 
del sector s’insisteix en la necessitat d’aquesta 
adaptació cap a un nivell superior en digitalit-
zació del procés productiu que redunde en una 
major qualitat del producte final, de la mateixa 
forma que es posa l’accent en la conveniència 
de comptar amb ajuda pública directa per a la 
incorporació de maquinària i nous productes.

3.4 Innovació en els recursos laborals: el 
treballador i la innovació

A la vista del complex i ampli sistema d’innova-
ció del DIC el resultat esperat hauria de propici-
ar una posició forta del sector en aquest tema. 
No obstant això, no sembla donar els resultats 
esperats. Els agents entrevistats han manifes-
tat un problema quant a la formació de la mà 
d’obra, donat el caràcter innovador de les tècni-
ques de producció, actualment no existeix ade-
quació entre la demanda de treball i l’oferta de 
treball. Aquesta circumstància és possible que, 
en part, siga conseqüència de la llarga duració 
de l’última crisi econòmica, com més temps 
passa un aturat sense trobar ocupació, la ten-
dència al desajustament formatiu augmenta. 
Aquest fet s’ha transformat en problema en al-
guns segments professionals com és el cas de 
la col·locació de producte final, o en la bretxa 
formativa entre els models analògics i digitals 
que incorporen la tecnologia inkjet. 

No obstant això, també han manifestat els 
agents entrevistats, la falta d’interès per part 
dels aturats de participar en cursos de forma-
ció i fins i tot, de ser contractats pel sector. És a 
dir, ens enfrontem a un doble problema de ges-
tió de recursos humans pel que fa a formació, 
però també en la captació de professionals. La 
pèrdua d’atractiu de la indústria ceràmica per a 
personal jove i qualificat (en part pels recents 
efectes negatius sobre l’ocupació de la crisi 
econòmica i altres comentaris sobre condici-
ons laborals molt exigents en el sector) obliga 
a aplicar nous models de carrera professional 
que combinen els incentius salarials amb uns 
altres d’índole formativa i, en general, de condi-
cions laborals.

La situació és complicada fins al punt que el 
centre formatiu de referència de la ESCAL es 
troba amb problemes de falta d’alumnes en els 
cursos de formació vinculats al sector; fins al 
punt de reflectir els responsables de ESCAL 
algunes opinions d’alumnes del tipus: “estudi-
ar un mòdul relacionat amb la ceràmica no té 
prestigi”. També assenyalen la importància de 
millorar la formació i adaptar-la a les noves ne-
cessitats que el sector està generant. Si tenim 
en compte que la innovació està produint-se en 
el canvi de producte, serà necessari que l’admi-
nistració (el centre formatiu, ESCAL i els cen-
tres d’FP) aporti aquests recursos per a aquests 
nous projectes, i que es produïsca l’adaptació a 
nous mòduls de formació segons la tendència 
de la indústria (formació digital).

Centrant-nos en les necessitats concretes de la 
indústria, i per extensió, de les mancances for-
matives dels treballadors del sector, són tres 
les línies prioritàries:

Aspectes tècnics. En aquest apartat les neces-
sitats van per la via d’una major especialització 
de la formació tècnica i, sobretot, de formació 
contínua que facilite la introducció d’innovaci-
ons en producte i procés productiu (indústria 
4.0). Dins de la part tècnica s’inclou el maneig 
de nova tecnologia (maquinària), coneixement 
sobre nous productes i altres segments com és 
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tot allò referit a la col·locació del producte final 
i serveis al client.

Recursos humans. A pesar que el sector ce-
ràmic s’ha caracteritzat per una baixa conflic-
tivitat laboral, i en general per tindre un nivell 
salarial adequat (malgrat els ajustos durant la 
crisi econòmica), l’opinió estesa en el mateix és 
d’un sector amb condicions de treball exigents 
quant a horaris i dedicació a l’empresa. Tot això, 
compatible amb les referències anteriors al 
grau de compromís exterioritzat per bona part 
del personal tècnic i a l’efecte positiu de per-
tinença al districte i la identificació amb el teixit 
socioeconòmic. Un resultat immediat d’aquest 
problema es mostra en la necessitat de forma-
ció en gestió de personal, la qual cosa es posa 
de manifest especialment en el segment de 
comandaments intermedis, responsables de la 
gestió de grups de treball.

Formació comercial. La potència comercial del 
sector no ha d’amagar una de les mancances 
que periòdicament sorgeixen com és la neces-
sitat de personal més format en estratègia co-
mercial. El problema es manifesta en la dificultat 
de conjuminar competències en vendes amb co-
neixement del producte, la qual cosa redueix la 
capacitat de prescripció del producte ceràmic en 
funció de les necessitats manifestades pel client. 

3.5 Capacitació i formació

En aquest apartat es fa una revisió de la for-
mació que considerem necessària en el sector, 
amb atenció als cursos de formació desenvolu-
pats en els últims anys o que formen part de les 
propostes de futur. El detall de cursos i matèries 
formatives s’ha testat amb el sector a través de 
la patronal ASCER, amb un grau de coincidència 
quant a la mena de formació requerida superior 
al 60% de les respostes. Es tracta doncs d’una 
radiografia de les necessitats formatives del 
sector que se sistematitza en diferents camps 
tècnics o professionals:

Cursos tècnics: Robòtica, Big Data, Impressió 
digital, Disseny 3D.

Robòtica. La indústria 4.0 és cada vegada més 
una realitat, tant en el sector ceràmic com en 
la resta dels sectors, la qual cosa es tradueix 
en processos de fabricació completament au-
tomatitzats i digitalitzats, controlats per autò-
mats que disposen d’interfícies electròniques 
per a interactuar amb operaris. És necessari 
que les persones que treballen a nivell d’ope-
rari desenvolupen capacitats i coneixements 
vinculats amb aquestes tecnologies per a poder 
defensar-se en aquesta interacció.

De la mateixa manera, és necessari disposar 
de personal més qualificat amb capacitats de 
programació que els permeta programar les 
rutines i activitats d’aquests robots. També dis-
posar de personal de manteniment més especi-
alitzat en aquesta mena de robots i tecnologies, 
no tan mecàniques i molt més electròniques

Anàlisis de dades a nivell BigData. En l’actualitat 
existeix una gran demanda de persones en la 
gestió de bases de dades d’enorme dimensió 
amb l’objectiu d’extraure informació de valor. És 
especialment demandat en l’àrea de fabricació 
per a l’optimització de processos com cada ve-
gada més en la part comercial i de màrqueting 
per a l’anàlisi dels clients. Aquesta demanda és 
actualment important però la previsió és que 
siga aclaparadora en els pròxims anys, ja que 
la digitalització portarà a disposar d’enormes 
quantitats de dades de la gestió de les quals es 
podrà obtindre informació d’elevat interès per a 
les empreses.

Impressió digital, Inkjet. Suposa la principal in-
novació en el sector ceràmic en el que portem 
de segle i ha provocat una certa revolució en la 
producció ceràmica. Com s’ha indicat, es tracta 
d’una innovació disruptiva (radical) que sorgeix 
des del DIC i que ha permès posicionar la in-
dústria en una posició d’avantatge competitiu 
després de la crisi econòmica. És evidentment 
el present del sector, encara que per a moltes 
empreses forma part del futur, la qual cosa 
indica la necessitat de professionals capaços 
de manejar i augmentar el rendiment d’aques-
ta tecnologia. Des de la ESCAL s’assenyala la 
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manca de professionals capaços d’explotar les 
capacitats d’aquesta tècnica i, en conseqüència, 
l’abundant oferta de treball relacionat amb el 
maneig dels sistemes de inkjet.

Disseny 3D. La necessitat de formació en dis-
seny 3D és important no tant per al moment ac-
tual, sinó sobretot pensant en la tecnologia que 
s’anuncia per als pròxims anys on la impressió 
digital estarà acompanyada de la producció de 
bases (bescuits) amb relleu i amb una impres-
sió inkjet adequada a aquests nous productes 
(basats en el sistema d’impressores 3D).

Gestió de producció i serveis a l’empresa: 
gestió de processos industrials, Logística, Pro-
fessionals fàbrica, Prevenció riscos laborals i 
Col·locadors de producte final.

Gestió de processos industrials. Es tracta de 
formació en la gestió de quadres de comanda-
ment operacional, resposta operativa, mapes 
de temps i gestió de projectes. Aquesta forma-
ció ha d’incloure aspectes de control de pro-
ducció, planificació d’operacions, mesurament 
de temps, planificació de manteniment, gestió 
d’inventaris i cadena de subministraments, i 
metodologia LEAN, entre altres cursos. És a dir, 
es tracta d’una formació completa en direcció 
executiva de la fàbrica des del punt de vista es-
trictament tècnic. Aquesta formació ha de com-
pletar-se amb temes de gestió de recursos hu-
mans (gestió de persones, habilitats directives i 
incentivació d’operaris), i amb coneixements de 
control de costos i finances aplicades a les ope-
racions industrials (avaluació inversions, gestió 
de balanços, imputació de costos i mesures de 
rendibilitat).

Logística. Malgrat la maduresa del sector i de 
l’experiència en gestió logística, aquesta conti-
nua sent un dels eixos competitius de la cerà-
mica per les particularitats del producte i per la 
presència en el mercat mundial. Hem de tindre 
en compte que la logística s’enfronta al repte 
d’una gestió més eficient des del punt de vista 
de temps i costos econòmics, però també als 
requisits que imposa el mercat quant a reduc-

ció d’emissions de CO₂. Per part seua, la de-
manda formativa de les empreses s’identifica 
amb una oferta variada de cursos que van des 
de la gestió de magatzem 4.0 (incorporar intel-
ligència artificial) fins a la conducció de carre-
tons elevadors.

Professionals fàbrica. En aquest cas el problema 
de falta de formació és per falta de treballadors 
implicats en aquests segments de la producció 
i per la necessitat d’adaptació contínua (forma-
ció permanent) en procediment i innovacions 
en les seues respectives ocupacions. S’asse-
nyala expressament des del DIC la necessitat 
de formar operaris en diferents facetes com ara 
premsistes, electromecànics i forners. Existeix 
també una demanda de personal relacionada 
amb el maneig i control de les principals tecno-
logies de fabricació dins del procés ceràmic. És 
el cas concret de premsistes (persones que do-
minen el maneig de les premses ceràmiques) 
i forners (persones que dominen el maneig 
d’un forn industrial de ceràmica). Són tecnolo-
gies que requereixen d’un coneixement teòric 
de la màquina, però també d’una experiència 
d’aquesta per a poder dominar-la i adaptar-la a 
les circumstàncies del dia a dia.

De la mateixa manera els electromecànics, amb 
elevats coneixements del funcionament elec-
tromecànic de les tecnologies de fabricació, es 
converteixen en persones indispensables (molt 
valorades per la seua experiència) ja que d’ells 
depén l’obtindre la màxima eficiència en xifres 
de producció de les línies de fabricació.

Riscos laborals, i en general gestió de recur-
sos humans. Com s’ha indicat abans, el sector 
s’enfronta a un problema de baix atractiu per 
a la població jove, la qual cosa es tradueix en 
dificultats en la gestió dels recursos humans. 
Entre aquests temes es manté la formació en 
riscos laborals com a via indirecta de millorar 
els processos de producció i la confiança i com-
promís amb l’empresa.

Instal·ladors de ceràmica. La falta de col·locadors 
de ceràmica formats adequadament té conse-
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qüències molt negatives sobre la ceràmica per 
diferents motius. En primer lloc, la demanda 
puja el preu de col·locació, sent a vegades tan 
difícil trobar persones que obliga el construc-
tor a seleccionar un altre producte substitutiu. 
A vegades s’acudeix a persones mal formades, 
que no utilitzen els elements de rejuntada ade-
quats, o duen a terme l’aplicació del material 
d’una manera no adequada, la qual cosa es tra-
dueix en no conformitats posteriorment en l’ús, 
amb la corresponent mala imatge per al pro-
ducte. No obstant això, aquesta acció no passa 
per una solució local, ja que la col·locació pot 
dur-se a terme en qualsevol part del món, la 
qual cosa dificulta la coordinació d’accions for-
matives adequades. Hem d’assenyalar que un 
curs d’aquestes característiques ha sigut posat 
en marxa per part del pacte Municipis Ceràmics 
en col·laboració amb l’associació PROALSO de 
professionals d’aquest segment de producció.

Gestió comercial: Tècnics de vendes, gestió co-
mercial i màrqueting.

Comercial. L’enfocament de l’actuació comerci-
al actual pel sector ceràmic part de la idea de 
considerar al consumidor final com a centre del 
desenvolupament del producte i no com un mer 
receptor d’un producte triat per un intermedi-
ari. Aquesta tendència requereix de capacitats 
en l’empresa que en molt pocs casos es té en 
l’actualitat i que en pocs anys moltes empreses 
voldran incorporar. Concretament, habilitats en 
gestió de dades, Anàlisis de la competència, 
Força de vendes/comercial, Predicció de ven-
des, Anàlisis de tendències, etc.

Dins de l’estructura comercial, el sector precisa 
de professionals capaços de desenvolupar altres 
tipus de venda centrats en noves tecnologies 
com indica la Intel·ligència artificial/ Machine Le-
arning, Realitat virtual, realitat augmentada. Tot 
aquest conjunt d’especialitats, i específicament 
la formació en cadascuna d’elles és molt neces-
sària perquè serà una demanda de qualsevol ti-
pus d’empresa, i de les ceràmiques en particular. 
Aquestes tecnologies permetran una millora de 
les activitats de millora d’eficiència de proces-

sos, manteniment predictiu i resolució d’averies, 
i també molt important en processos logístics, 
màrqueting, venda i serveis postvenda.

El comercial ha d’actuar com a prescriptor del 
producte i per a això ha de conèixer tant les ca-
racterístiques tècniques i prestacions del taulell 
(i en això hi ha mancances formatives en molts 
dels actuals comercials), com del consumidor 
específic a través d’informes de mercat i obser-
vatoris de demanda. En definitiva, es tracta de 
comercials més especialitzats en segments de 
producte.

S’esmenta també deficiències quant al coneixe-
ment d’idiomes, convenient en algunes fases de 
producció i imprescindible en el pla comercial. 
Si bé és un clàssic, és una necessitat palesa. No 
existeixen persones suficients per a cobrir els 
llocs que requereixen idiomes en les empreses 
del sector, especialment en el departament co-
mercial. Si bé l’anglés és la demanda per ex-
cel·lència a causa del seu reconeixement com 
a idioma oficial entre tots els països del món, 
les empreses de maquinària i fritas i esmalts 
requereixen de tècnics també formats en altres 
idiomes com són el francés o el xinés, i a nivell 
comercial és també molt demandat l’alemany.

4. GESTIÓ I INNOVACIÓ RESPECTUOSA AMB 
ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT

En general, i des de fa unes dècades el conjunt 
del sector (i el DIC) s’ha enfrontat a una pressió 
social, legal i de mercats cap a la millora en pro-
cessos des del punt de vista ambiental. És cert 
que en moltes ocasions es dona la coincidència 
entre objectius, la qual cosa facilita la introduc-
ció d’elements mediambientals en la producció 
ceràmica. Entre aquests casos es troba la co-
generació elèctrica introduïda pel sector a la fi 
del segle XX. 

En aquests moments, la pressió es tradueix en 
la reducció d’emissions contaminants i con-
sum d’aigua i altres materials. Per descomptat 
aquesta tendència no és aliena al mercat, per la 
qual cosa, en paral·lel, els diferents fabricants 
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busquen l’acreditació de diferents etiquetes de 
certificació de bones pràctiques i compromís 
amb el medi ambient.

A mode d’exemple podem assenyalar com a 
tècniques, nous materials, activitats i procedi-
ments relacionats amb la conservació mediam-
biental:

- Estratègia cap a una economia circular a 
través d’una plataforma que fomente la 
Simbiosi Industrial (SIMVAL). Ús que fa una 
empresa o sector dels subproductes d’uns 
altres. Permet compartir recursos entre em-
preses de manera sostenible i acostar-se a 
l’economia circular.

- ITC: Projecte LIFE CERSUDS (Ceramic Sustai-
nable Urban Drainage System): un exemple 
d’innovació en la gestió del drenatge urbà. 
El projecte LIFE CERSUDS incorpora un sis-
tema que consisteix en una superfície per-
meable la pell de la qual està formada per 
un nou material, de baix impacte ambiental, 
basat en l’ús de rajoles ceràmiques en estoc, 
amb baix valor comercial. Aquest sistema 
redueix l’aigua d’escolament superficial per 
a reutilitzar-la en el reg, a més de reduir la 
contaminació difusa i millorar la qualitat de 
les aigües respecte a altres sistemes tradi-
cionals.

- Material KRION27. material totalment reci-
clable a base de residus ceràmics de nova 
generació, amb sensació càlida al tacte i 
similar a la pedra natural. El material està 
compost per dues terceres parts de mine-
rals naturals i un baix percentatge de res-
ines de gran resistència i amb unes particu-
laritats tècniques i de col·locació. 

27 KRION és un producte desenvolupat per Porcelanosa amb 
particularitats com a manca de porus, no proliferació dels bacte-
ris sense cap mena d’additiu, duresa, resistència, durabilitat, fa-
cilitat de reparació, escàs manteniment i fàcil neteja. Es treballa 
de manera similar a la fusta, la qual cosa ens permet tallar les 
planxes, unir-les sense juntes, termoformar-les per a realitzar 
peces corbes i fins i tot ofereix la possibilitat d’emprar-se en 
el sistema productiu mitjançant injecció, aconseguint construir 
diferents dissenys i projectes inassolibles amb altres materials.

- Paviments ceràmics que alberguen cèdules 
fotovoltaiques que capten la llum solar o 
sensors que acumulen l’impacte dels corre-
dors o façanes ceràmiques autonetejadores 
o que acumulen CO₂ en el seu interior contri-
bueixen a netejar l’ambient de pol·lució.

5. BALANÇ, OPORTUNITATS I PROPOSTES DE 
MILLORA

La situació de la indústria ceràmica a la provín-
cia de Castelló respon a un sector industrial con-
solidat, amb important implantació territorial en 
l’àrea de la Plana i en els Pactes per l’Ocupació de 
Castelló Crea, Municipis Ceràmics, Plana Baixa i 
Plana Alta Nord. La seua estructura de districte 
industrial es caracteritza per l’elevada implicació 
de la indústria amb el teixit socioeconòmic del 
territori; podent afirmar que el sector ceràmic és 
l’element central d’aquest i condiciona una part 
significativa de les relacions econòmiques-em-
presarials de l’ entorn del DIC.

Des del punt de vista industrial, el sector es 
caracteritza per un grup d’empreses de tecno-
logia mitjana-alta centrades en el segment de 
fabricació de fritas i esmalts ceràmics. La res-
ta de les empreses ceràmiques no pertanyen a 
cap de les categories tecnològiques i a penes 
tenen presència quant a figures de protecció le-
gal de la innovació.

La innovació en el sector es produeix fonamen-
talment pel desenvolupament de maquinària 
ceràmica i per la creació en disseny, formats 
i prestacions de la ceràmica. S’assenyala que 
aquestes innovacions del sector no solen es-
tar acompanyades de protecció com a Disseny, 
Marca o Patent, pel funcionament del DIC i per 
la forta connexió sociocultural d’empreses i tre-
balladors que afavoreix la transmissió del co-
neixement i la innovació en dinàmica de tipus 
knowledge spillovers molt presents en el DIC.

El sector ceràmic compta amb instruments de 
creació d’innovacions productives eficaces. El 
principal actor innovador és el ITC, tant pel que 
fa a la seua activitat pròpia d’investigació (a la 
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qual se suma la labor de departaments, grups 
d’investigació i instituts de la Universitat Jau-
me I), com per la seua participació en projectes 
d’I+D+i promoguts per empreses. Els projectes 
d’investigació inclouen diferents camps tèc-
nics enfocats a la seua aplicació directa en la 
producció de nous productes, noves propietats 
i nous mercats. El ITC compta amb els obser-
vatoris de Tendències d’Hàbitat, Tecnològic, i de 
Mercat com a manera d’avançar-se als requeri-
ments del sector.

Un altre agent d’innovació, en aquest cas dirigit 
a solucions de mercat i promoció del produc-
te, és la patronal ceràmica (ASCER) que a més 
combina aquests temes amb formació i difusió 
de les característiques i usos alternatius del 
producte ceràmic.

La formació específica de treballadors es re-
colza en quatre pilars fonamentals: Universitat 
Jaume I, ESCAL, centres de FP i cursos espe-
cífics a proposta d’empreses o de la patronal 
ASCER. L’UJI proporciona formació superior 
que, en alguns casos, s’ajusta a les demandes 
concretes del DIC quant a especialitats formati-
ves i màsters a demanda del sector. La ESCAL, 
com s’ha indicat és el principal centre tècnic de 
formació superior del sector, en el qual es for-
men molts dels tècnics ceràmics i, sobretot, els 
responsables de producció en les diferents fà-
briques del sector. Els centres de FP i el centre 
de referència de LABORA permet disposar de 
treballadors formats dins del sector (en la ma-
teixa línia s’inclou la formació dels pactes per 
l’ocupació destinada a la producció ceràmica). 
Finalment, la patronal organitza i proposa cur-
sos que tenen com a objecte central la millora 
en comercialització del producte, però també en 
altres temes com l’adequada gestió de recursos 
humans o la formació de comandaments inter-
medis que destaquem per la necessitat detec-
tada en aquest informe de comptar amb una 
base de tècnics-comandaments capaços d’or-
ganitzar tant producció com gestió de recursos 
productius (entre ells, els recursos humans).

El sector és conscient de la necessitat d’in-
novar, la qual cosa es tradueix en una major i 
millor predisposició de les empreses (i en part 
dels treballadors tècnics) cap a la innovació. El 
sector percep la innovació com una necessitat 
estratègica i l’única via per a mantindre la com-
petitivitat empresarial.

Quant a la gestió mediambiental, el sector està 
actuant en una doble direcció; d’una banda, 
redueix els efectes contaminants i d’ús de re-
cursos en producció i, d’altra banda, els nous 
productes incorporen prestacions que faciliten 
amb el seu ús reduir l’impacte en consum ener-
gètic de les llars o, en general, derivat de l’ús de 
taulells i paviments ceràmics.
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1. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI

L’estudi “Innovació, Formació i Territori” té per 
objectiu analitzar l’impacte que la innovació té 
en l’ocupació industrial del sector tèxtil localit-
zat a les Comarques Centrals de la Comunitat 
Valenciana (l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida) 
(CCV). Els seus resultats pretenen servir de guia 
per a desenvolupar una agenda estratègica per 
a la innovació i formació aplicables a les em-
preses pertanyents a aquest sector d’activitat.

El present document descriu la metodologia em-
prada per a l’anàlisi de les característiques inno-
vadores del territori, els resultats aconseguits i 
les conclusions que es deriven de l’estudi. A ma-
nera d’Annex, s’ofereix també un resum executiu 
amb les principals conclusions i recomanacions.

El desenvolupament del treball es realitza so-
bre dues fonts d’informació. Una primera, ba-
sada en les dades que ofereixen alguns dels 
principals portals, que recull l’evolució seguida 
pels indicadors bàsics d’ocupació i innovació a 
la Comunitat Valenciana. I una segona constitu-
ïda per 20 entrevistes realitzades a actors claus 
en el trinomi territori-innovació-formació.

El present document s’estructura com segueix. 
En el següent capítol es descriu les caracterís-
tiques de les bases de dades secundàries utilit-
zades, les variables empleades i els indicadors 
d’ocupació, empreses i innovació analitzats. En 
el tercer capítol es contrasten les opinions dels 
experts entrevistats estudiant la capacitat inno-
vadora del territori, l’ecosistema d’innovació i 
la dotació formativa existent. També es realitza 
una anàlisi detallada d’aquests aspectes a ni-
vell indústria. El treball finalitza amb les prin-
cipals conclusions extretes de tots dos estudis.

2. ESTUDI QUANTITATIU DE FONTS 
SECUNDÀRIES

La primera part de l’estudi aborda una visió ge-
neral de l’estat de les afiliacions a la seguretat 
social (població activa contractada), l’estructura 
empresarial i la innovació a les comarques del 
tèxtil valencià. No obstant això l’elaboració d’un 
estudi a partir de fonts secundàries: Instituto Na-
cional de Estadística (INE), Sistema de Análisis de 
Balances Ibéricos (SABI), Portal de Estadística de 
la Comunitat Valenciana (PEGV), Oficina Españo-
la de Patentes y Marcas (OEPM), entre altres) i la 
Llei de Protecció de Dades (Llei orgànica 3/2018 
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i les seues actualitzacions posteriors) introdueix 
certes limitacions. D’altra banda, l’estudi concret 
d’una zona territorial (comarques centrals d’in-
terior de la Comunitat Valenciana) sobre la base 
d’aquestes fonts resulta complex per la limitació 
de la informació existent. Aquesta tessitura obli-
ga a abordar l’objecte d’investigació de manera 
lateral, amb informacions no completes però que 
sí que permeten entendre l’estat de la innovació 
a les comarques del tèxtil valencià d’una manera 
aproximada, que seran complementades i justifi-
cades amb l’estudi qualitatiu posterior

El treball té un caràcter bàsicament descriptiu 
de la realitat, i aquests resultats confrontats 
amb la informació qualitativa extreta de l’estudi 
de camp basades en entrevistes a empresaris, 
institucions i tècnics del tèxtil, permetran tin-
dre una visió més encertada de la realitat en 
la qual es troba la innovació en aquests territo-
ris específics. Per a abordar l’estudi, aquest es 
tractarà des d’una triple perspectiva. Una pri-
mera se centrarà en l’estudi de les afiliacions 
a la Seguretat Social a les comarques objecte 
d’estudi. La intenció és veure com es comporta 
la creació d’ocupació en aquestes comarques 
de marcat caràcter industrial, reconegut com 
el Clúster del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. 
La segona part, se centra en l’estudi del teixit 
empresarial i evidencia el paper de les empre-
ses del tèxtil, distingint aquelles que pertanyen 
a aquells codis CNAE que recullen les empre-
ses del sector que es consideren generadores 
d’innovació. En tercer lloc i últim, s’aborda la 
innovació en els seus diferents vessants, per a 
valorar el comportament d’aquesta a la Comu-
nitat Valenciana, respecte a altres comunitats 
autònomes i la innovació en les empreses del 
tèxtil, sempre amb les limitacions de les fonts 
secundàries. Finalment es planteja una reflexió 
considerant conjuntament els tres grups d’in-
formació presentades.

2.1 AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. 
OCUPACIÓ I EL SEU COMPORTAMENT.

El Clúster del tèxtil valencià situat a les Comar-
ques Centrals -el Comtat, la Vall d´Albaida i l´Al-
coià- està composat per centenars de petites 
empreses i compten amb una població total de 
més de 170.000 habitants, que es concentren 
en la seua majoria a les ciutats d’Alcoi (62.000 
habitants) i Ontinyent (36.000 habitants). La 
resta de la població es distribueix en al voltant 
de 60 municipis de menor dimensió.

Tradicionalment, l’activitat econòmica d’aques-
tes comarques s’ha centrat en la indústria tèxtil, 
present en les tres comarques, i en la indústria 
del joguet, situat a la comarca de l´Alcoià. Per 
a la realització d’aquest treball s’han eliminat 
aquells municipis especialitzats en l’activitat 
joguetera per a un report més fiable dels resul-
tats obtinguts.

L’anàlisi del nombre d’afiliats atén la necessitat 
de conéixer, amb una dada fiable, la quantitat 
de treballadors actius i el seu comportament 
en aquesta zona. El gràfic 1 indica la tendència 
d’aquesta variable des del 2015 fins al segon 
trimestre del 2019 considerant el total de sec-
tors econòmics.

El gràfic 2 recull les taxes de variació, trimestre 
a trimestre, amb la intenció de valorar l’existèn-
cia d’estacionalitats. En aquest cas, s’evidencia 
que, malgrat el creixement constant i gradual 
del total d’afiliats (gràfic 1), el comportament 
no és lineal, sinó que es constata que l’estaci-
onalitat en els processos de creació i destruc-
ció d’ocupació està condicionada per l’època de 
l’any que s’observe. D’aquesta manera, es pot 
concloure que la creació d’ocupació, represen-
tat pel nombre d’afiliacions a la Seguretat So-
cial, creix de manera notable en els trimestres 
3r i 4t de cada any, mentre que el 1r i el 2n són 
períodes de destrucció.
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Gràfic 1. Nombre d’afiliats a la seguretat social comar-

ques del tèxtil valencià.

Font: Portal d’Estadística Generalitat Valenciana

El comportament en les tres comarques objec-
te d’estudi -el Comtat, la Vall d´Albaida i la l´Al-
coià-, en línies generals, són semblants, però en 
la Vall d´Albaida, aquesta dinàmica estacional 
és molt més acusada que en les altres dues. 
Valorar aquest resultat, respecte al tèxtil, gene-
ra una sèrie de dubtes, ja que caldria valorar 
si aquest comportament està condicionat per 
la dinàmica de l’activitat productiva del sector 
tèxtil, o per contra, és conseqüència del creixe-
ment del sector serveis relacionat amb la cam-
panya de nadal o l’activitat agrícola vinculada a 
cultius d’hivern i la seua transformació, com en 
el cas de raïm per a vi o l’oliva per a elaborar oli.

Les consultes realitzades als empresaris del tèxtil 
d’aquestes comarques, dins de l’estudi qualitatiu 
que componen aquest estudi, evidencien que l’ac-
tivitat productiva del tèxtil no està sotmesa a l’es-
tacionalitat, i que els processos de contractació 
afecten les necessitats del moment, però no estan 
vinculats a un trimestre determinat. Si bé és cert 
que no totes les activitats tèxtils són iguals, l’ela-
boració de roba de llit, com a mantes i cobertors, 
potser tenen més estacionalitat que les d’elabora-
ció de roba, que gaudeixen de diferents col·lecci-
ons segons l’època d’any. Així i tot, per la grandà-
ria de les empreses i la quantitat de treballadors 
que ocupen, no arriben a justificar l’estacionalitat. 
Per tant, es podria considerar que l’estacionalitat 
estarà més condicionada pel sector serveis, l’agrí-
cola i la transformació de l’agrícola que el tèxtil. 

L’explicació del gràfic 2, atesa l’estacionalitat 
que representa, i la justificació de perquè aquest 
comportament, a més de la causa motivada pel 

sector agrícola i de transformació d’aquest i el 
sector serveis, ve motivada pel comportament, 
a nivell autonòmic. A la Comunitat Valenciana 
s’evidencia l’existència d’estacionalitat de les 
afiliacions a la Seguretat Social, molt condi-
cionada pel sector serveis en el tercer i quart 
trimestre per la campanya de nadal i activitats 
connexes. Així i tot, no es pot concloure si el 
sector tèxtil té una responsabilitat alta o baixa, 
però sí que es pot deduir que el comportament 
sobre l’ocupació, per la dificultat de trobar da-
des disponibles per a analitzar la indústria tèx-
til en aquestes comarques, estarà més condici-
onat per altres activitats econòmiques.

Gràfic 2. Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social en 

percentatges trimestre a trimestre.

Font: Portal d’Estadística Generalitat Valenciana

Aprofundint més en els processos de creació 
d’ocupació, cal plantejar-se si les diferents ins-
titucions creades ex profeso per a afavorir-ho, 
incideixen positivament. Per a avaluar l’impacte 
global sobre aquestes comarques centrals d’Ala-
cant i València, es diferencia entre aquells muni-
cipis que pertanyen o participen d’aquests orga-
nismes supramunicipals, d’aquells que tenen la 
seua pròpia agència de desenvolupament local o 
que no tenen una figura municipal dedicada, to-
talment o parcialment, a aquestes labors.

A partir de la informació proporcionada pel 
Servei Valencià d´Ocupació i Formació de la Ge-
neralitat Valenciana (LABORA), relativa a l’exis-
tència d’acords territorials desenvolupats per a 
la creació d’ocupació, les situacions municipals 
AMB Pacte per l’ocupació i aquelles SENSE Pac-
te per l’ocupació no mostren comportaments 
molt diferenciats entre si. És a dir, les distri-
bucions de les taxes de creixement-destrucció 
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d’ocupació són bastant semblants (Gràfics 3 i 
4). A més, cal notar, que les observacions de les 
dades proporcionades indiquen que els muni-
cipis més grans (Alcoi i Ontinyent) participants 
d’aquests Pactes per l’ocupació, i que actuen 
com els motors econòmics de les seues comar-
ques potser haurien de tindre comportaments 
molt més dinàmics, però que les gràfiques no 
ho evidencien de manera clara.

L’existència de Pacte per l’ocupació no trenca 
amb l’estacionalitat en el nombre d’afiliacions 
a la seguretat, ni tampoc mitiguen el reflex 
d’aquesta estacionalitat de manera notable. 
Fins i tot les puntes de creació d’ocupació re-
sulten més intenses en aquells municipis que 
no participen d’aquests Pactes per l’ocupació, 
al qual estan acollits Alcoi i Ontinyent i que su-
posen uns 100.000 habitants dels 180.000 que 
componen els municipis d’aquestes tres co-
marques vinculats amb el sector tèxtil.

Gràfic 3. Afiliacions a la Seguretat Social SENSE Pacte 

per l’ocupació.

Gràfic 4. Afiliacions a la Seguretat Social AMB Pacte per 

l’ocupació

Com a conclusió d’aquest apartat, relatiu a les 
afiliacions a la seguretat social, es pot indicar 
que el comportament de les comarques del 
tèxtil té una acusada estacionalitat en com-
paració amb l’evolució d’aquesta variable a la 
Comunitat Valenciana, molt acusat en el cas de 
la Vall d´Albaida. Que no s’evidencia un resultat 
diferent entre municipis pertanyents a un pacte 
per l’ocupació d’aquells que no participen, però 
que la tendència positiva, en dades absolutes, 
és semblant a nivell de comarques que el de la 
Comunitat Valenciana.

2.2 EMPRESES

La Comunitat Valenciana té unes 160.0000 em-
preses1 censades (gràfic 5), que es correspon 
amb el 12% de les empreses existents al país. 
En la Comunitat se situen algunes multinacio-
nals de gran dimensió, però la majoria són pi-
mes i centren la seua activitat principalment en 
el sector serveis. Els processos de creació i des-
trucció d’empreses (gràfic 6) ve marcat per l’es-
tacionalitat, marcant com a trimestres creadors 
d’empreses, el primer i el segon, mentre que els 
altres dos, el tercer i el quart es caracteritzen per 
la destrucció (taxes negatives).

Gràfic 5. Cens d’empreses a la Comunitat Valenciana i 

Comarques del tèxtil.

Font: Portal d’Estadística Generalitat Valenciana

Aquest comportament, de creació i destrucció 
d’empreses, va en la mateixa línia que l’esta-
cionalitat marcada en les afiliacions a la se-
guretat. Una cosa evidentment lògica, sent el 
saldo positiu en aquests últims quatre anys 
analitzats. Malgrat l’estacionalitat acusada, 

1 Dada obtinguda del Portal d’Estadística de la Generalitat Valenciana.
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tant en afiliació a la seguretat com en el cens 
d’empreses vives, la tendència és de creixe-
ment gradual, tant en nombre d’empreses com 
d’afiliats.

Gràfic 6. Taxes de creació i destrucció d’empreses per 

províncies i Comunitat Valenciana.

Font: Elaboració pròpia dades Portal d’Estadística Genera-

litat Valenciana

Igual que els resultats representats en el gràfic 
5, les tendències de creació d’empreses a les 
comarques centrals de l´Alcoià, el Comtat i la 
Vall d´Albaida, té comportaments semblants, 
conseqüència d’aquests últims anys d’expansió 
de l’economia espanyola (gràfic 7). Centrant-nos 
en el sector tèxtil a les comarques centrals ob-
jecte d’estudi, i igual que a nivell general de la 
Comunitat Valenciana, analitzant longitudinal-
ment, la creació d’empreses té un saldo positiu 
en valors absoluts.

Gràfic 7. Nombre d’empreses del sector tèxtil per Co-

marques.

Font: Sabi

Quan s’analitzen les dades a partir de les taxes 
de variació trimestre a trimestre, s’observa que 
el creixement no és lineal, sinó que s’alternen 
trimestres de creixement amb uns altres de 
destrucció, igual que passa a nivell de la Comu-
nitat Valenciana. Entrant més detalladament, i 
comparant els resultats obtinguts en el gràfic 

6 i en el gràfic 8, s’observa que en tots dos el 
tercer trimestre marca els moments temporals 
de major destrucció d’empreses. La diferència 
entre ambdues, respecte a aquest trimestre, és 
que les taxes de destrucció i creació són més 
acusades a les comarques intensives en indús-
tria tèxtil.

En aquestes comarques, en l’any 2015 les taxes 
de variació en el nombre d’empreses es mouen 
entre el 4.41% i el -2.52 i en el 2018 entre 3.37 
i el -3.97, mentre que a nivell de Comunitat Va-
lenciana en el 2015 es mou en l’interval 3.84 i 
-2.68 i en 2018 entre 1.62 i -2.73. Les variacions 
són més evidents que, l’interval de variació és 
major en aquestes comarques que a nivell de 
Comunitat Valenciana, crea a major taxa i des-
trueix empreses també a una taxa superior. Això 
es pot interpretar com un major esperit empre-
nedor i al seu torn, una pitjor elecció del negoci 
objecte d’emprenedoria i/o menor preparació 
empresarial perquè l’activitat tinga èxit. I si no 
hi ha altre remei la constitució d’empreses amb 
objectes mercantils limitats en el temps, vincu-
lats a activitats estacionals d’aquestes comar-
ques podria explicar aquesta situació.

La distribució d’aquestes empreses del tèxtil 
tecnològic entre aquestes comarques centrals 
no és homogènia, ja que la meitat d’elles se 
situen en la Vall d´Albaida (72), enfront de les 
42 de l´Alcoià i les 34 del Comtat. Es consta-
ta, a partir de les dades expressades en els dos 
gràfics anteriors, l’existència d’un clúster d’em-
preses tèxtils en la Comunitat i Valenciana, i 
l’existència d’un clúster especialitzat en el tèxtil 
tecnològic en aquestes comarques ja que, en un 
espai geogràfic molt reduït, amb una població 
de 180.000 habitants, es concentra el 11% de 
totes les empreses del país, i que suposa qua-
si el 50% de les empreses especialitzades en 
aquestes activitats de la Comunitat Valenciana.
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Gràfic 8. Taxes de creació i destrucció d’empreses tèxtils 

per Comarques.

Les dades de SABI2 indiquen que hi ha un to-
tal de 6.703 empreses tèxtils a Espanya, de les 
quals 2.637 es troben a la Comunitat Valencia-
na, la qual cosa suposa el 40% de les empre-
ses del sector. Dins del tèxtil cal diferenciar 
diferents tipus d’activitats, que tenen un major 
o menor nivell tecnològic. Es consideren acti-
vitats tèxtils les labors de filat, la fabricació de 
teixits, ja siguen naturals o barrejats, el tenyit i 
l’estampació com la confecció pròpiament dita, 
ja siga de roba d’ús personal, laboral o de llar 
entre altres usos.

Dins d’aquest divers grup d’activitats tèxtils, hi 
ha dos grans grups d’activitats que tenen una 
major relació amb l’activitat tecnològica, més 
susceptible que unes altres a introduir innova-
cions. Aquestes activitats s’enquadren dins dels 
grups 17.4: Fabricació d’altres articles confecci-
onats amb tèxtils, excepte peces de vestir, i 17.5: 
Altres indústries tèxtils (CNAE93 rev.1) i suposen 
1.340 empreses a Espanya, de les quals 365 es 
troben situades a la Comunitat Valenciana, sent 
aquesta comunitat autònoma, amb més del 
27% de les empreses totals, la que té una ma-
jor representació en aquest subsector del tèxtil 
(gràfic 9).

2 Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI). És la base de dades 
que recull informació sobre balanços de les empreses situades en 
la península ibèrica.

Gràfic 9. Nombre d’empreses del tèxtil tecnològic per 

Comunitats Autònomes

D’aquestes 365 empreses del tèxtil tecnològic 
situades a la Comunitat Valenciana, 148 es tro-
ben a les comarques de l´Alcoià, el Comtat i la 
Vall d´Albaida, que comparteixen ubicació ge-
ogràfica a l’interior de València i Alacant i que 
tenen una tradició centenària en el tèxtil

Gràfic 10. Empreses del tèxtil tecnològic a les comar-

ques del tèxtil

La informació recollida en aquest segon apar-
tat es resumeix en què la creació d’empreses 
creix de manera gradual en termes absoluts 
en aquestes comarques. Aquest procés no és 
lineal, sinó que té una acusada estacionalitat 
tant en la creació d’empreses com en la seua 
destrucció. L’aglomeració d’empreses especi-
alitzades en el tèxtil tècnic en un territori tan 
reduït permet justificar l’existència d’un clúster 
d’empreses, sent probablement un dels pocs o 
quasi únics clústers especialitzats en aquesta 
mena d’activitat a Espanya.
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2.3 LA INNOVACIÓ A LES COMARQUES DEL 
TÈXTIL

Realitzar una anàlisi a partir de fonts secun-
dàries de la innovació en un sector i zona ge-
ogràfica concreta resulta bastant limitat. La 
cerca d’informació relativa a innovacions en 
els subsectors d’activitat relacionats amb el 
tèxtil, i més encara amb el tèxtil tecnològic, pot 
resultar infructuosa. La cerca d’informació a 
través del CITYC (Centre d’Informació Tèxtil i de 
la Confecció), del Consell Inter tèxtil espanyol i 
altres associacions no proveeixen d’informació 
concreta per subsector i zona geogràfica. Si és 
cert que en AITEX consta un nombrós llistat de 
projectes d’investigació vinculats directament a 
investigació aplicada en el tèxtil, però la infor-
mació presentada no permet avaluar en quina 
mesura aquests projectes s’han traduït en inno-
vacions concretes.

La limitació imposada per Llei de Protecció de 
Dades dificulta que organismes com l’INE o l’Ofi-
cina de Patents i Marques proveïsquen de da-
des que permeten el seu estudi espacial, ja que 
la informació que proveeixen és agregada per a 
protegir la identitat de les empreses. Plantejada 
aquesta dificultat, només queda abordar l’estu-
di de manera paral·lela, analitzant informació 
agregada i, considerant els resultats obtinguts 
en els dos apartats anteriors.

Seguint en aquesta línia, i intentant anar d’un 
plantejament del general a l’específic, l’anàlisi 
per comunitats autònomes evidència diferenci-
es de comportament. El gràfic 11 recull aquesta 
relació entre nombre d’empreses amb activi-
tats innovadores i la pertinença a una comuni-
tat autònoma. Els resultats són bastant lògics 
en principi.

Pot pensar-se que hi ha una relació evident en-
tre la grandor de la població i la quantitat d’em-
preses innovadores en la majoria de les comu-
nitats, existint una proporcionalitat entre totes 
dues variables, però la quantitat d’empreses in-
novadores està més condicionada per la renda 
per càpita del territori. Al País Basc, amb una 

població equivalent al 40% de la Valenciana té 
quasi un mateix nombre d’empreses amb acti-
vitats innovadores. Comportaments semblants, 
però no tan acusats es donen en la Comunitat 
de Madrid i Catalunya. Pel costat contrari, An-
dalusia amb quasi el doble de població que la 
Comunitat Valenciana, té un 20% menys d’em-
preses amb activitats innovadores, per la qual 
cosa el paper representat per aquest territori 
és inferior a nivell d’innovació.

Però el tindre un major nombre d’empreses 
amb activitats innovadores no es tradueix en 
què aquestes repercutisquen en els resultats 
de l’activitat empresarial. El gràfic 12 relaciona 
aquestes dues variables: la comunitat autòno-
ma i el percentatge de repercussió de la inno-
vació en el negoci. I quan s’observen les dades, 
comunitats amb menys nivell d’empreses, com 
Aragó o La Rioja, juntament amb el País Basc 
són les que posseeixen major repercussió de 
les innovacions en els resultats de les empre-
ses de la seua comunitat autònoma. Les comu-
nitats grans en empreses innovadores, Madrid 
o Catalunya, tenen comportaments semblants 
a la mitjana nacional, per la qual cosa el seu 
dinamisme en innovació és més fruit de la gran 
quantitat d’empreses en cada territori que de 
l’èxit de la seua aplicació en cada empresa. En 
el cas de la Comunitat Valenciana, es constata 
que com més actualitzada és la data de les da-
des el seu comportament és pitjor, amb resul-
tats molt inferiors a la mitjana del país.
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Gràfic 11. Empreses amb activitats innovadores per 

CC.AA.

Gràfic 12. Repercussió en % de les innovacions en les 

xifres de negoci de les empreses per CC.AA. 

Aprofundint en la situació de la Comunitat Va-
lenciana, i més concretament en activitats re-
lacionades amb el tèxtil i el calçat, el nombre 
d’empreses amb activitats innovadores són 
poc nombroses (gràfic 13). El desglossament 
d’aquestes innovacions en diferents modalitats: 
innovacions en producte, empreses amb inno-
vacions en procés i empreses que realitzen si-
multàniament innovacions en producte i procés 
(gràfic 14).

El major esforç de les empreses del tèxtil i cal-
çat estan més orientats a les innovacions en 
producte, condicionat probablement per la ne-
cessitat dels canvis en les tendències i modes 

en el mercat, molt acusat en els subsectors de 
confecció de totes dues activitats, condicionant 
a les activitats tèxtils a la provisió de matèries 
primeres adients a aquestes innovacions. Les 
activitats de confecció són intensives en mà 
d’obra i amb molt poques opcions d’automatit-
zació, per la qual cosa es pot considerar que les 
innovacions aniran per la via dels productes.

Gràfic 13. Nombre d’empreses amb activitats innovado-

res en tèxtil i cuir a la Comunitat Valenciana

Les empreses centrades en la fabricació de tèx-
tils per a aprovisionament a unes altres i ma-
terials per a l’activitat del calçat, que tenen un 
major component en maquinària i capital instal-
lat, són les més orientades a les innovacions en 
processos, amb la incorporació de noves tecno-
logies. I, aquelles dedicades al tèxtil tecnològic, 
amb l’ús de fibres de mescles, com la roba de 
llar especial, les tapisseries per a l’automòbil o 
la roba esportiva, entre altres, potser són més 
propenses a buscar innovacions tant en pro-
ducte com en procés. 

Si analitzem, com en el cas del gràfic 12, la re-
percussió de les innovacions en la xifra de ne-
goci de les empreses que apliquen innovacions 
en els sectors del tèxtil i calçat, es constata o 
reforça el resultat comentat en aqueix moment 
(Veure gràfic 15). La repercussió en el negoci de 
les innovacions de l’empresa per a ella mateixa 
(processos) i per al Mercat (producte) es mouen 
entre el 4.6% l’any 2014 i l’11% en 2016. El gruix 
de la xifra de negoci no està vinculat a activitats 
innovadores, suposant aquestes activitats tra-
dicionals entre el 95% i el 88% segons els anys 
disponibles.
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Gràfic 14. Nombre d’empreses amb activitats innovadores 

segons el tipus d’innovació a la Comunitat Valenciana.

Font: PEGV

Les activitats innovadores tenen molt baixa re-
percussió tant a la Comunitat Valenciana, com 
en el cas de les empreses del tèxtil i calçat. Les 
diferències entre les dades dels gràfics 13 i 14 
són conseqüència del secret estadístic i la pro-
tecció de la informació i dades. De manera que 
hi ha empreses que presten la seua informació 
a nivell agregat, però que no la desglossen, per 
la qual cosa les dades d’una i d’altra gràfica, 
malgrat provindre d’una mateixa base de da-
des, tenen dades diferents.

Gràfic 15. Repercussió en la xifra de negoci de les inno-

vacions en tèxtil i cuir de la Comunitat Valenciana.

Les dades proporcionades pel Portal d’Estadís-
tica de la Generalitat Valenciana, conseqüència 
de les enquestes realitzades per aquest orga-
nisme juntament amb l’INE, es pot desagregar, 
almenys parcialment a partir de la informació 
que es pot obtindre de la OEPM. La informació 
que es pot obtindre és en funció de les sol·lici-
tuds de registre de les innovacions promogudes 
per les empreses, per la qual cosa són dades 
concretes a iniciativa de les empreses. Aquesta 
situació entre totes dues bases de dades pot ge-
nerar certs dubtes. La base de dades del PEGV 
recull la informació que aboquen les empreses 
sobre la innovació i la seua repercussió en el 

negoci, independentment de si està es tradueix 
en una patent o marca susceptible de ser regis-
trada, per la qual cosa la percepció d’innovació 
està condicionada a la interpretació de l’entre-
vistat sobre la innovació i la seua repercussió.

Les dades de la OEPM només contemplen aque-
lles innovacions susceptibles de ser registrades 
com a tals, per la qual cosa és probable que es 
perda informació rellevant sobre empreses que 
no registren, però les dades que apareixen són 
totalment objectives. La OEPM distingeix entre 
quatre tipus diferents d’innovacions: disseny 
industrial, noms comercials, marques i patents.

Per a analitzar aquesta informació de la OEPM, 
amb la intenció de buscar la repercussió de les 
innovacions a la Comunitat Valenciana3 i, més 
concretament a les comarques del tèxtil valen-
cià, s’ha definit un ràtio entre cada tipus d’inno-
vació i el total de població, tant de la Comunitat 
Valenciana, com a les comarques del tèxtil. La 
intenció és intentar tindre un indicador (innova-
ció/població) que permeta evidenciar un com-
portament diferenciat, si n’hi ha, i veure per on 
estaria. Els resultats es recullen en els gràfics 
16 i 17. El primer recull les ràtios a nivell de Co-
munitat Valenciana, el segon, les ràtios a nivell 
de les comarques del tèxtil.

Per a obtindre alguna conclusió, és necessari, 
fer una comparativa entre els dos gràfics per a 
cada tipus d’innovació. Respecte al disseny in-
dustrial, les sol·licituds presentades per aques-
tes comarques del tèxtil són més del doble 
(2.35 vegades) respecte al total de la Comunitat 
Valenciana l’any 2015. Aquest comportament 
diferent continua sent evident en els següents 
exercicis analitzats amb diferències significa-
tives en tots ells. Això es podria justificar pel 
caràcter industrial d’aquestes comarques, més 
acusat que en unes altres, i que es basa, princi-
palment en el sector tèxtil.

3 Es considera una població de 4.946.000 habitants per a la Comu-
nitat Valenciana (dades INE) i 185.500 habitants per a les comar-
ques del tèxtil valencià: La Vall d´Albaida, El Comtat i L´Alcoià, des-
comptant els municipis de la vall del joguet. A l’hora de quantificar 
les innovacions se segueix el mateix criteri.
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Gràfic 16. Sol·licituds de registre d’innovacions en la 

OEPM per tipus d’innovació a la Comunitat Valenciana

Es considera una població de 4.946.000 habi-
tants per a la Comunitat Valenciana (dades INE) 
i 185.500 habitants per a les comarques del 
tèxtil valencià: la Vall d´Albaida, el Comtat i l´Al-
coià, descomptant els municipis de la vall del 
joguet. A l’hora de quantificar les innovacions se 
segueix el mateix criteri. 

Si s’analitzen les marques comercials, el com-
portament d’aquestes comarques és notòria-
ment inferior, amb un 50% respecte a la mitja-
na de la Comunitat Valenciana, potser justificat 
per una major proporció del sector terciari en el 
total de la Comunitat que a les comarques. A ni-
vell de marques el comportament és semblant, 
però en centrar-se en les patents aquestes co-
marques es mostren molt menys dinàmiques 
sobre aquest tema, potser motivat pel caràcter 
tradicional de la indústria en aquests territoris.

A més, en considerar el valor agregat de totes 
les innovacions (línia negra dels gràfics 16 i 17), 
es pot constatar que el comportament innova-
dor d’aquestes comarques és una mica superi-
or a la mitjana de la Comunitat Valenciana, amb 
un creixement més acusat en els últims exer-
cicis, constatant un major dinamisme d’aquest 
territori industrial de l’interior de la Comunitat 
Valenciana.

Gràfic 17. Sol·licituds de registre d’innovacions en la 

OEPM per tipus d’innovació a les comarques del tèxtil 

valencià

Si analitzem amb més detall els tipus d’innova-
cions en cadascuna de les comarques, a més 
de les diferències de comportament respecte 
al total de la Comunitat Valenciana, s’observa 
que el comportament resulta diferent d’una co-
marca a una altra. El gràfic 18 recull el nom-
bre total d’innovacions, considerant les comen-
tades amb anterioritat: el Comtat, l´Alcoià i la 
Vall d´Albaida. La suma de les innovacions en 
disseny industrial, marques, nom comercial i 
patents evidencien les diferències de compor-
tament, igual que també resulten diferents les 
línies de tendència.

A nivell d’innovacions, la comarca de la Vall 
d´Albaida mostra un resultat superior a les al-
tres dues, tant en número com en tendència, 
que és creixent en el període analitzat (i que són 
les dades més recents publicades). Les altres 
dues comarques, l´Alcoià i el Comtat, tenen ten-
dències negatives, per la qual cosa la propen-
sió a introduir innovacions de qualsevol tipus 
tendeix a ser menor amb el pas del temps. Cal 
plantejar-se que la diferència de comportament 
estiga vinculada al total d’habitants en cada co-
marca i la proporció d’empreses, però el nom-
bre d’habitants en els municipis de l´Alcoià no 
participants de la vall del joguet té una població 
similar a la Vall d´Albaida. A nivell d’empreses 
potser és rellevant el pes de les empreses de 
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confecció tèxtil en l´Alcoià enfront de la repre-
sentació d’empreses basades en tèxtil tecnolò-
gic de la Vall d´Albaida.

Si considerem el cas del Comtat, és evident que 
el nivell de població és inferior i que, proporci-
onalment, ha de tindre un comportament més 
semblant a la Vall, però la tendència d’evolució 
en innovacions és negativa, per la qual cosa re-
sulta ser aquesta última, la comarca més dinà-
mica de les tres a nivell d’innovacions de tota 
mena i amb tendència a continuar creixent.

Gràfic 18. Nombre de Sol·licituds d’innovació de les em-

preses situades a les comarques del tèxtil

Entrant en més detall, i analitzant el compor-
tament de cada comarca respecte a cadascuna 
de les classificacions que fa la OEPM respecte 
a les innovacions, es poden valorar comporta-
ments diferenciats. Respecte al disseny indus-
trial (gràfic 19), es mostra un major dinamisme 
en els primers anys de la crisi, que degué pro-
vocar la necessitat de millorar processos per 
a optimitzar costos o qualitats dels productes. 
Posteriorment, el procés segueix una dinàmica 
cíclica però amb menor intensitat en el creixe-
ment. En estudis posteriors, amb més dades 
longitudinals, es podria aprofundir aquest com-
portament de les empreses del tèxtil d’aques-
tes comarques.

Gràfic 19. Sol·licituds d’innovació en Disseny Industrial a 

les comarques del tèxtil valencià

En el cas de les innovacions en marca4 (gràfic 20), 
la tendència és més lineal i amb tendència posi-
tiva al llarg del temps. És a dir, malgrat la desac-
celeració en el període 2012 – 2013, la resta de 
períodes marquen un creixement superior, tenint 
l’últim exercici analitzat el major valor de la sè-
rie, a diferencia del cas del disseny industrial, on 
l’últim període quasi resulta el pitjor de la sèrie. 
Aquesta dinàmica es podria explicar per la neces-
sitat de fer gammes de productes i crear orienta-
ció de marca per nínxol de mercat, més relacionat 
amb l’activitat industrial i especialment interes-
sant en processos d’internacionalització, però és 
només una possibilitat pendent de contrastar.

Gràfic 20. Sol·licituds d’innovació en marca a les comar-

ques del tèxtil valencià

El nom comercial5, que té com a finalitat la iden-
tificació de les activitats de l’empresa, probable-
ment vinculat als processos de creació d’empre-
ses, de spin off o canvis en les formes societàries 
que aprofiten el canvi per a registrar el seu nom, 
per la qual cosa els seus valors en cada exercici 
són inferiors als de marca. Les limitacions de la 
informació no permeten contrastar la relació en-
tre marca i nom comercial per a poder vincular 
les marques als noms comercials i poder dife-
renciar la causa del seu sorgiment (gràfic 21).

4 La marca és un signe que serveix per a diferenciar els productes 
en el mercat. És un símbol distintiu que pot estendre’s internacio-
nalment mitjançant registre.
5 El nom comercial és la identificació de les activitats de l’empresa, 
no identifica productes o serveis i només pot protegir-se legalment 
país a país d’acord amb les normes de cada Estat.
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Gràfic 21. Sol·licituds d’innovació en nom comercial a les 

comarques del tèxtil valencià

Les evolucions de la sèrie de dades indiquen 
un comportament una mica erràtic, però com 
en els dos tipus d’innovació abans comentades, 
l’exercici 2012 marca la posició més negativa 
en tots els casos.

En últim lloc estan les patents, que observant 
el gràfic 22 resulta més que evident que les si-
tuacions de crisis provoquen situacions d’inno-
vació més acusades i amb més necessitat de 
protecció (supervivència empresarial). Els exer-
cicis de crisi més profunda són els que tenen 
millors resultats (2008 i 2009), mentre que els 
anys post crisi les patents són menys del 50%. 
A nivell comarcal, la que mostra major dinamis-
me és l´Alcoià en els períodes finals de la sèrie, 
però les dades són bastant pobres en general. 
En el total de la sèrie, la suma de tots els perío-
des, la Vall d´Albaida és la que mostra el millor 
resultat global, malgrat l’acusada caiguda del 
seu número des del 2015.

Gràfic 22. Sol·licituds d’innovació en patents a les co-

marques del tèxtil valencià

La innovació, en general, és relativament bai-
xa. Si és cert que hi ha un millor paper inno-
vador a les comarques del tèxtil que en el total 
de la Comunitat Valenciana, mostrant un ma-
jor dinamisme en disseny industrial, aspecte 
clau de la innovació en els processos, i en mar-
ques, vinculat a la identificació del producte 
en el mercat. A nivell de patents el resultat és 

molt baix. Sí que és certa l’existència d’estu-
dis en AITEX, però es desconeix fins quin punt 
aquests estudis s’han traduït en patents. Els 
resums publicats no indiquen la seua materi-
alització en una cosa concreta i enregistrable, 
per la qual cosa es desconeix l’abast d’aquesta 
investigació aplicada. La innovació, a partir de 
les dades i a nivell de sector, són més conse-
qüència de la necessitat de supervivència que 
d’un programa d’empresa dedicat a aprofundir 
en la investigació com a base de la competiti-
vitat empresarial.

2.4 CONSIDERACIONS FINALS SOBRE LES 
COMARQUES DEL TÈXTIL

És més que evident la importància de l’activi-
tat industrial d’aquestes comarques centrals 
de la Comunitat Valenciana i el seu efecte 
d’arrossegament a altres activitats, encara 
que el comportament estacional de l’afiliació 
de treballadors en aquestes comarques no 
està vinculat a aquesta activitat empresarial. 
Això vol dir, que en el pes de l’economia en 
el territori, el sector industrial no sembla el 
protagonista, a més de la baixa estacionalitat 
en l’activitat tèxtil. El comportament estacio-
nal indica la rellevància de l’activitat primària 
transformadora i el pes del sector serveis en 
determinades èpoques de l’any, igual que en 
la mitjana de la Comunitat Valenciana. No es 
pot mesurar amb exactitud si l’existència o no 
de Pactes per l’Ocupació a Ontinyent i Alcoi 
haguera suposat menor contractació, ja que 
aquests són els dos majors nuclis urbans 
d’aquestes comarques pel que mostren un 
millor comportament laboral que els munici-
pis més xicotets, que tendeixen a deslocalit-
zar els serveis i la seua indústria en les zones 
més dinàmiques de la comarca. Així i tot, els 
municipis més xicotets, mostren un compor-
tament cíclic quasi similar.

Al costat d’aquestes conseqüències en l’afiliació 
en la seguretat social, les empreses d’aquestes 
comarques tenen també un comportament si-
milar al de la Comunitat Valenciana, quant als 
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processos de creació i destrucció d’empreses. 
En principi, aquesta situació pot portar a pen-
sar que l’estructura per sectors d’activitat ten-
deix a ser similar en tots dos àmbits geogràfics 
analitzats del tèxtil amb respecte al total de la 
Comunitat Valenciana, centrant probablement 
aquests canvis a activitats principalment del 
sector serveis.

Aprofundint en les empreses del sector tèxtil, 
sí que és una dada rellevant la importància 
en nombre d’empreses dedicades als subsec-
tors tèxtils tecnològics, sent la Comunitat Va-
lenciana la que més empreses té. I aquestes 
comarques centrals recullen més de la mei-
tat de les empreses, havent de considerar-se 
com un clúster d’interés preferent, sent La 
Vall d´Albaida la comarca estrela d’aquesta 
mena de tèxtil.

A nivell d’innovació, aquestes empreses del 
tèxtil tecnològic, que solen mantindre plantilles 
estables, tenen comportaments baixos. En ge-
neral, les empreses innovadores de la Comuni-
tat Valenciana, en número, són molt rellevants, 
per darrere de Madrid i Catalunya, però les in-
novacions no es tradueixen en major negoci. I si 
generen negoci, aquest resulta molt escàs en el 
percentatge final de vendes. Una gran part de 
les comunitats autònomes amb menor nombre 
d’empreses innovadores aconsegueixen tindre 
un major impacte en el volum de negoci. En 
general, les empreses de Comunitat Valencia-
na innoven, però no llueixen els resultats de la 
innovació.

Les empreses innovadores del tèxtil mostren 
un comportament innovador en funció de les 
condicions de l’entorn, La innovació és con-
seqüència de la dificultat econòmica, i quan 
aquesta passa, l’esforç innovador també, per 
la qual cosa no es tradueix en major creixe-
ment ni més contractacions, sinó més orien-
tades, en general, a la supervivència. Sí que és 
cert que la crisi ha deixat un pòsit innovador, 
obrint els productes tèxtils al mercat inter-
nacional i la importància de la marca i les in-

novacions comercials, que es mantenen en el 
temps, mentre que la relativa a la millora de 
processos, malgrat ser molt més dinàmica que 
a la Comunitat Valenciana tendeix a reduir-se 
exercici a exercici. Potser la renovació de la 
maquinària és responsable d’aquestes inno-
vacions productives.

3. ESTUDI QUALITATIU: ENTREVISTES I DIS-
CUSSIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

Durant els mesos de setembre, octubre i no-
vembre de 2019, l’Equip d’Investigació va de-
senvolupar un total de 20 entrevistes als prin-
cipals agents econòmics i productius vinculats 
a l’activitat tèxtil en la zona de les comarques 
centrals d’interior (la Vall d’Albaida, el Comptat 
i l’Alcoià). 

La selecció dels agents claus s’ha fonamentat 
pel seu coneixement per a informar sobre la 
capacitat que té el territori en la introducció 
d’innovacions en l’àmbit de l’empresa. Utilit-
zem la referència (A,B, …, T) per a mantindre 
la confidencialitat dels participants. La com-
posició dels casos entrevistats es recull en la 
taula 1:
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Taula 1. Agents clau del territori seleccionats.

Font: elaboració pròpia

Com s’observa en la figura 1, els casos entrevis-
tats es van concentrar en tres grups diferents, 
en funció del rol exercit en l’activitat productiva:

• Empresaris (9 casos): és el grup majorita-
ri d’entrevistats. Són propietaris o directius 
d’empreses tèxtils amb àmplia experiència 
en el sector (45% de les entrevistes).

• Organitzacions de suport (6 casos): s’aglu-
tinen sota aquesta denominació aquells re-
presentants d’instituts tecnològics, associ-
acions d’empresaris o centres de formació 
especialitzats (30% de les entrevistes).

• Administracions públiques (5 casos): s’in-
clouen funcionaris, representants públics o 
personal laboral al servei de l’administració 
que estan relacionats amb el territori o amb 
l’activitat estudiada (25% de les entrevistes).

Per a l’exposició i interpretació dels resultats 
de les entrevistes s’ha seguit l’esquema pro-
posat pel qüestionari. Per tant, aquesta secció 
s’ha dividit en dues parts: Innovació territorial 

i Indústria tèxtil. No obstant això, molts dels 
casos extrapolaven el segon al primer, ja que 
els casos es dediquen precisament a la indús-
tria tèxtil. Per això, s’han tingut en compte al-
gunes consideracions obtingudes de diferents 
preguntes del qüestionari per a tindre una visió 
més general.

Figura 1. Experts entrevistats en percentatges

Font: elaboració pròpia

Quan es va considerar oportú, es van agrupar 
algunes preguntes, amb l’objectiu d’alleugerir 
la presentació de resultats i evitar redundànci-
es i repeticions. Amb la mateixa finalitat, tam-
bé s’han desenvolupat algunes figures a partir 
de dades descriptives i taules de freqüències 
(núvols de paraules per a preguntes obertes). 
Finalment, s’ha tingut en compte el caràcter 

Referencia Càrrec que ocupa Carácter

A Representant"Consorci comarques centrals" Públic

B P.O. (Directiu empresa tèxtil) Empresa

C M.M. (Agent de Desenvolupament Local) Públic

D A.P. (Directiu empresa tèxtil) Empresa

E Responsable ATEVAL Suport

F Tècnic de formació ATEVAL Suport

G Tècnic CEEI Alcoi Suport

H Investigador guardonat premi "InnovaOntinyent" Suport

I C.S. (Directiu empresa tèxtil) Empresa

J Representant polític de “Conselleria d’Economia, Indústria i Turisme de la Generalitat Valenciana” Públic

K F.S. y M.A.T. (Directius empresa tèxtil) Empresa

L R.L. (Directiu empresa tèxtil) Empresa

M Responsable formació AITEX Suport

N Representant "Clúster Intersectorial Vall d'Albaida" Suport

O Representant "Agencia Valenciana de la Innovació" Públic

P Representant "Àrea de Política Econòmica, Sostenibilitat i Projectes Europeus" Ajt. Ontinyent. Públic

Q J.M. (Directiu empresa tèxtil) Empresa

R V.J.S.R. (Directiu empresa tèxtil) Empresa

S N.S. (Directiu empresa tèxtil) Empresa

T V.B. (Directiu empresa tèxtil) Empresa
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de cada cas (el tipus d’organització que repre-
senten) en aquelles respostes que hagen sigut 
molt variades. D’aquesta manera, s’obté una vi-
sió més completa del fenomen tractat en cada 
pregunta.

3.2 LA CAPACITAT INNOVADORA DEL 
TERRITORI

En aquest bloc s’analitza la capacitat que té 
el territori per a incorporar innovacions. En el 
primer núvol6 (figura 2) de paraules s’observa 
que en aquesta secció destaquen les paraules 
“innovació (8), empresa (7), personal (5), volun-
tat (4), infraestructures, coneixement, capacitat, 
factors, pública (3)” com les paraules que més 
es repeteixen en aquesta pregunta.

Figura 2: Paraules clau relacionades amb la innovació en 

el territori.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Malgrat això, els diferents grups van parlar so-
bre temes molt diversos. Desagregant segons 
el rol:

• Les organitzacions de suport aposten en la 
seua majoria per la inversió en intangibles. 
Més concretament, els comentaris es van 
centrar en el canvi cultural dels empresaris 
de la zona (passant d’uns empresaris tradici-
onals a uns altres d’una nova generació amb 
formació universitària); i en el desenvolupa-
ment i inversió del talent i la transmissió de 

6 Representació visual de les paraules que conformen un text, on 
major grandària indica una major freqüència.

coneixement; en el qual les administracions 
públiques (a través de subvencions i ajudes, 
i plans de formació) consideren importants 
per a realitzar tals canvis. Atés que són els 
agents que estan més vinculats amb la inno-
vació, són els que consideren que la societat 
en la qual viuen està capacitada per a accep-
tar aquestes innovacions.

• Els representants empresarials consideren 
que el principal factor rellevant és la volun-
tat de totes les parts per a ser un territori 
innovador. En la lectura de les declaracions 
d’aquest col·lectiu, es denota certa preocu-
pació per una elevada aversió al canvi de 
tots els participants. Per això, aquests em-
presaris consideren que han d’involucrar-se 
tots els actors (empresaris, representants 
polítics i ciutadans) en la creació d’una soci-
etat preparada per al canvi que accepte les 
innovacions de bon grat, com a símptoma de 
l’avanç social i tecnològic. Aquesta reticència 
a adoptar innovacions s’observa en la Figura 
3. Si bé els empresaris són aquells que con-
sideren que existeixen els mitjans necessaris 
per a innovar, també són els que creuen que 
hi ha menor capacitat. 

• En les administracions públiques, diversos 
casos també van citar a la voluntat de les 
parts com a eix fonamental per a ser una 
societat innovadora. A més, ha d’haver-hi un 
ajust entre diagnòstic – estratègia – planifi-
cació d’accions per a ser una societat innova-
dora. D’això, es desprén que la innovació és 
un procés continu d’aprenentatge i una millo-
ra constant de tot el procés productiu i de la 
societat en el seu conjunt.

La figura 3 recull el valor que van assignar els 
agents del territori a les capacitats del territori 
per a incorporar les innovacions i la possibilitat 
d’incorporar aquests canvis. Aquesta valoració 
pren valors entre 0 i 6, sent 0 el valor més ne-
gatiu i el 6 el més positiu. En tots dos casos, i 
per a tots els col·lectius objecte d’estudi, s’obté 
valors positius.
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Com a reflexió final, molts dels casos entrevis-
tats van considerar que falten infraestructures 
(especialment pel pèssim servei de ferrocarril, 
tant de mercaderies com de passatgers); no obs-
tant això, altres casos consideren que el territori 
està dotat d’elles, però manca la coordinació en-
tre els diferents actors per a aconseguir accions 
més eficaces en la innovació dins del territori.

Figura 3: Capacitat i possibilitats del territori per a incor-

porar innovacions.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Quant a la comparació amb altres territoris (fi-
gura 4), va ser significatiu que, malgrat que en la 
pregunta s’establia “comparat amb altres terri-
toris de la Comunitat Valenciana”, gran majoria 
dels casos es comparaven amb altres regions 
espanyoles, en les quals es declaraven que la si-
tuació econòmica era millor que Múrcia i Caste-
lla – La Manxa, però pitjor que Catalunya, Madrid 
o País Basc. Tenint en compte que la gran ma-
joria de casos es van comparar amb aquestes 
regions, es van obtindre les següents respostes:

Figura 4: Comparació amb altres territoris.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Quant al Pacte per l’Ocupació, alguns casos van 
reconéixer la seua utilitat, especialment en el 
diagnòstic de llocs de treball de difícil ocupació 

i de les competències necessàries per a ocu-
par aquests llocs de treball. No obstant això, la 
percepció general és que no han sigut de molta 
ajuda, ja que és una constant al llarg de tot el 
qüestionari la falta de personal qualificat per a 
desenvolupar gran part de les tasques relacio-
nades amb el tèxtil.

És factible pensar que, si bé si s’han desenvolu-
pat alguns pactes per l’ocupació, aquests no han 
arribat a la societat en general, i s’han quedat 
en la fase de diagnòstic. Per a millorar el paper 
d’aquests pactes, els entrevistats aposten per 
una millor relació entre formadors – empresaris 
– agents públics, en la qual s’oferisca formació 
que siga d’interés tant per a treballadors com 
per a empreses. Aquesta conclusió segueix la lí-
nia de les troballes obtingudes en l’estudi quan-
titatiu previ: l’efecte dels pactes per l’ocupació és 
molt més baix del que caldria esperar.

Finalment, encara que l’estudi està orientat al 
sector tèxtil, també és cert que les zones es-
tudiades posseeixen molta activitat de turisme 
rural. Per aquesta raó, alguns actors han asse-
nyalat el conflicte que sorgeix entre el suport 
d’activitats tan diferenciades com el tèxtil i les 
activitats en la naturalesa. Es considera que po-
den sorgir algunes incompatibilitats.

3.3 L’ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓ 
(AGENTS D’INNOVACIÓ)

En aquest bloc s’analitzen les opinions sobre el 
rol que estan jugant les entitats de coneixement 
i formació, les financeres, les administracions 
públiques i institucions i la ciutadania. Per a la 
seua anàlisi seguirem aquest ordre.

3.3.1 Entitats de coneixement i formació.

En general, es pot afirmar que la majoria dels 
casos són conscients de les organitzacions de 
suport que existeixen en el seu entorn i van es-
tar presents en les contestacions dels entre-
vistats (entre les quals destaquen l’Associació 
d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana 
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–ATEVAL; l’Associació d’Investigació de la Indús-
tria Tèxtil –AITEX; el Centre Europeu d’Empreses 
Innovadores –CEEI; i el Centre per al Desenvo-
lupament Tecnològic Industrial –CDTI; així com 
universitats). A més, tots els entrevistats consi-
deren que aquestes organitzacions estan molt 
pròximes, i coneixen en suficient mesura quins 
són els serveis que presten (figura 5).

Els casos que han treballat amb aquestes orga-
nitzacions solen tindre una opinió positiva, en 
percebre que han complit les seues expectati-
ves. Molts d’ells han usat els serveis d’aquestes 
associacions per a millorar qüestions com la 
formació de treballadors, innovacions tecnolò-
giques o certificacions.

No obstant això, alguns casos van ser crítics 
amb aquestes institucions considerant que el 
treball es podria fer millor. Si bé els van ajudar 
a obtindre nous teixits o certificacions, no van 
tindre ajuda per a poder “vendre” aquesta inno-
vació i llançar-la al mercat. A més, també van 
assenyalar que ofereixen les tecnologies de-
senvolupades a totes les empreses, i solament 
les empreses amb major capacitat de comer-
cialitzar aquestes innovacions, són les úniques 
que són capaces de traure profit. Per tant, les 
pimes es queden una miqueta ressagades

3.3.2 Entitats financeres.

S’han observat opinions dispars en les contes-
tacions. Alguns casos han treballat amb bancs, 
tenint experiències tant positives com negati-
ves. Altres casos han usat organismes relaci-
onats amb la innovació com el CDTI o l’Institut 

Valencià de Finances (IVF); la majoria amb ex-
periències positives. No obstant això, alguns 
casos reclamen una menor càrrega burocràtica 
per a poder accedir a aquest tipus de fonts de 
finançament.

Com a detall, alguns casos provinents de direc-
tius empresarials van assenyalar que la inno-
vació no sol realitzar-se amb l’ajuda d’entitats 
financeres, sinó que aquests agents s’usen 
principalment com a eina per al creixement 
de les empreses. Per a dur a terme les seues 
innovacions, els empresaris es decanten per 
fons propis o provinents dels agents públics 
(Ajuntaments, governs regionals o Unió Euro-
pea) per a finançar els seus projectes d’inves-
tigació.

3.3.3 Administracions públiques i institucions.

Com a primers agents públics amb els quals es 
relacionen les empreses, les administracions 
locals són considerades molt importants en 
els casos analitzats (figura 6). Els motius més 
recurrents per a justificar la seua importància 
són l’ordenació del sòl, el suport de les empre-
ses i promoció econòmica; i la coordinació entre 
els diferents actors del territori.

No obstant això, molts casos han sigut especi-
alment crítics amb altres organismes públics 
existents. Les principals deficiències estan re-
lacionades amb la imatge idealitzada de les 
activitats productives. Es considera que aques-
tes accions estan en realitat “polititzades i són 
demagògiques” (Adm. Pública), i que no ajuden 
en realitat al foment de l’activitat productiva. 
Aquest argument extret de les respostes obtin-
gudes podria explicar en gran manera la varia-
ció existent entre l’elevada importància que les 
empreses donen a l’administració local (4,56), 
però la seua participació és molt baixa en les 
iniciatives proposades per aquests organismes 
(2,11).

En aquest aspecte, el repte actual consisteix a 
conéixer els problemes reals de les empreses 

Figura 5: Proximitat de recursos en el territori. 
Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari..
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del territori. A més, també es va recalcar l’exis-
tència de duplicitats de tasques i ineficiències 
en multitud d’organismes, en els quals s’hauria 
de millorar l’eficiència d’aquests. 

Figura 6: Relació entre administració local i empreses

 Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Com a debat, la pregunta 6 del qüestionari va 
donar oportunitat als entrevistats per a apuntar 
accions de millora. Donada la multitud de dife-
rents respostes obtingudes, es va decidir realit-
zar un núvol de freqüències sobre les principals 
paraules usades (veure figura 7).

Figura 7: Aspectes a millorar segons els casos analitzats.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari. 

En aquest núvol destaquen les paraules de “co-
ordinació (4), empreses, públics, actors, agents 
i innovació. (3).” Van ser multitud de casos els 
que van assenyalar la importància d’una major 
coordinació entre els diferents agents, espe-
cialment entre les empreses i els ens públics. 
Donada l’elevada concreció d’algunes declara-
cions, és necessari citar algunes de les més im-
portants que tracten aquest tema:

“Els agents públics s’haurien d’acostar a les em-
preses, i aquestes als agents públics. Fa falta ma-
jor coordinació” (Org. de suport).

“Cal assumir amb major interés la realitat indus-
trial del tèxtil.” (Directiu empresa tèxtil).

“Cal millorar la comunicació entre empreses, uni-
versitats i instituts tecnològics” (Org. de suport).

“No fan falta més institucions, sinó que les exis-
tents s’agrupen en una que es disperse al llarg 
del territori.” (Adm. Pública).

Relacionat amb aquesta última afirmació, van 
ser diversos els casos que van assenyalar du-
plicitats entre diferents institucions públiques 
que fan que els empresaris es confonguin i 
no sàpiguen on acudir per a rebre informació. 
Molts d’aquests casos van assenyalar la neces-
sitat de disminuir el número d’aquests organis-
mes i concentrar-los en “finestres úniques” a 
les quals acostar-se per a qualsevol dubte.

Cal assenyalar, que molts casos perceben que 
les institucions de suport (instituts tecnològics 
i de formació) són els qui han assumit aquest 
rol en matèria d’accions per al foment de la in-
novació. Està estesa la percepció que part del 
rol que juguen aquests organismes consisteix a 
fer d’enllaç entre la normativa legal que sorgeix 
de les institucions i els empresaris als quals 
els pot interessar. Per contra, altres organis-
mes públics destinats a aquest efecte (Pactes 
territorials, mancomunitats, GAL…) estan vistos 
com a torbadors d’aquesta activitat, i no arriben 
a complir amb les funcions que s’espera d’ells.

3.3.4 Ciutadania

Com s’observa en la figura 8, la ciutadania per-
cep que la societat estudiada és considerada 
com a innovadora i participativa.

No obstant això, molts casos matisen la seua 
resposta, en les quals afegeixen que la socie-
tat podria ser-ho més. Quant a la participació 
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ciutadana, també hi ha una elevada percepció 
d’aquest tret, encara que s’apunta que aques-
ta participació no està directament relacionada 
amb activitats productives, sinó que també s’in-
clouen altres activitats com a fòrums de discus-
sió, esports, festes o altres activitats.

Pel que fa als equipaments socials (figura 9), 
s’observa una relativa satisfacció, ja que tots els 
grups analitzats superen la mitjana, encara que 
també consideren que hi ha marge de millora. 
Més concretament, molts casos coincideixen en 
temes de salut com el gran problema d’equipa-
ment social absent en el territori. La salut pú-
blica, centres de dia i residències de la tercera 
edat són considerats com a equipament molt 
millorable. A més, altres equipaments que tam-
bé es van citar amb certa freqüència van ser 
instal·lacions per a desenvolupar el talent jove 
i millors equipaments esportius. Finalment, les 
infraestructures es veuen com a millorables. 
Si bé l’autovia del Mediterrani està prop de la 
zona, existeixen deficiències en direcció a Gan-
dia, i en l’accés a la xarxa ferroviària (molts dels 
entrevistats van citar el Corredor del Mediterra-
ni com una infraestructura necessària).

Figura 8: Relació entre societat i innovació.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Figura 9: Equipaments socials en el territori.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

3.4 LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI

En aquest bloc es mesura les possibilitats d’in-
novació amb les quals compta el territori. Per a 
això s’analitzaran les opinions sobre la capaci-
tat de les empreses, els tècnics, l’ecosistema i 
el medi ambient.

3.4.1 De les empreses

A més del tèxtil i les seues especialitats (tèxtil 
de confecció i moda, de llar, de neteja), es van 
citar altres activitats importants com les auxili-
ars al tèxtil (maquinària, envasos i embalatges), 
i unes altres no relacionades com la cosmètica, 
alimentació, i innovacions que milloren la qua-
litat en sectors tradicionals com la producció 
d’oli i vi. Cal afegir-hi també aquelles activitats 
sostenibles que interaccionen amb el medi am-
bient. El turisme rural, l’agricultura sostenible, i 
l’obtenció de subproductes (per exemple, l’ob-
tenció de pellets derivats de la neteja de les 
muntanyes pròximes) són activitats en auge en 
aquesta zona.

Quant a les necessitats innovadores que neces-
siten les empreses (figura 10), les organitzaci-
ons de suport van destacar la cooperació en-
tre empreses, millora de gestió dels processos 
productius, i transmissió de coneixement com 
a aspectes clau. Des del punt de vista dels em-
presaris, aquests es van centrar en el desen-
volupament de millors tèxtils segons la seua 
necessitat, així com millor maquinària especia-
litzada i inclusió de noves tecnologies (indústria 
4.0), i l’obtenció de certificacions que permeten 
a les empreses competir en qualitats requeri-
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des pel mercat al qual es dirigeixen. Finalment, 
les administracions públiques consideren que 
la principal necessitat és una major cooperació 
entre les empreses que permeta realitzar mi-
llors diagnòstics estratègics.

Figura 10: Resum de necessitats innovadores.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Les següents tres preguntes del qüestionari, 
recollides també en la figura 11, buscaven in-
vestigar la viabilitat d’aplicar innovacions en el 
teixit industrial estudiat. Si bé tots els agents 
estudiats consideren que hi ha innovacions via-
bles que poden ser implementades en les em-
preses, també s’observen dos patrons:

a) La percepció de les organitzacions de su-
port i AAPP. Els enquestats que se situen 
dins d’aquest grup consideren que les in-
novacions existents es poden aplicar en les 
empreses, i són financerament raonables i 
viables per a ser implementades. No obstant 
això, aquests dos grups mostren una menor 
percepció en què aquestes innovacions pu-
guen ser implementades per les empreses 
del territori.

b) Els empresaris. També consideren que les 
innovacions són aplicables i viables en les 
empreses, però amb una menor intensi-
tat que els altres dos grups. No obstant 
això, consideren que les empreses estan 
prou preparades per a rebre i implementar 
aquestes innovacions.

Figura 11: Relació entre empreses del territori i innovació.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Aquestes diferències poden interpretar-se de 
diferents maneres: a) és possible pensar que 
les organitzacions de suport i AAPP tinguen una 
visió idealitzada de les innovacions que es de-
senvolupen, però que també siguen conscients 
de l’actitud conservadora de diversos empresa-
ris, o que els empresaris poden considerar que 
les seues empreses estan capacitades per a im-
plementar aquestes innovacions, però els costa 
veure el benefici que poden obtindre per això.

Pel que fa a la mena d’innovació que implemen-
ten les empreses, la taula 2 resumeix les prin-
cipals innovacions:

De les organitzacions de suport i empreses en-
trevistades, 10 de les 16 reconeixen fer algun ti-
pus d’innovació, bé siga de productes, processos, 
comercialització, o alguna de les combinacions 
possibles. Cal afegir que la principal deficiència 
d’aquestes empreses i organitzacions es troba 
en la poca innovació en comercialització que es 
realitza. Per tant, és possible en aquesta mena 
d’innovació es trobe un dels grans reptes que 
es necessita abordar. Amb aquestes dades es 
desprén que la innovació es realitza principal-
ment tant en producte com en procés. No obs-
tant això, és aquesta última la gran preocupació 
dels empresaris, i és on incideixen amb major 
intensitat, ja que 9 dels 10 casos que van decla-
rar que feien innovacions (de 16 del total), les 
realitzaven sobre els processos. L’última secció 
d’aquest apartat sobre la capacitat innovadora 
de les empreses es refereix a la posició compe-
titiva d’aquestes empreses. Les següents figu-
res resumeixen la informació obtinguda en les 
preguntes plantejades.
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Figura 12: Comportament exportador.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Dins de la figura 12, en el primer gràfic es pot 
constatar que tots els casos són exportadors, si 
bé el pes que té en la facturació és molt variat, 
des del 5% fins al 80% del total de l’empresa. La 
mitjana dels casos se situa en un 43,89%.

Quant al país receptor, també existeix gran va-
rietat. Destaca la UE a la qual exporten 8 de 
les 9 empreses estudiades. En segon lloc, 4 
empreses també exporten a l’Orient Mitjà i a 
Sud-Amèrica. A més, cal no oblidar que fins i tot 
algunes organitzacions de suport (ATEVAL i AI-
TEX) també tenen contactes amb altres països 
d’aquestes àrees. Finalment, cal destacar que 
tots els canals de distribució de totes les em-
preses estudiades funcionen amb l’ajuda d’un 
importador local o representant comercial del 
país de recepció. En la majoria dels casos van 
declarar que “si les coses funcionen, no hi ha 
perquè canviar-les.”

3.4.2 Dels tècnics

Tots els casos van mostrar que els tècnics d’in-
novació són molt importants per a les empre-
ses (5,58 de valoració mitjana sobre 6 en la 
mostra total). A més, algun cas va comentar que 
el paper d’aquests tècnics és especialment re-

llevant per a les petites empreses, que són les 
que estan més limitades en la seua capacitat 
innovadora (figura 13).

Figura 13: Conveniència de tècnics per al suport a la in-

novació.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

La figura 14 recull els resultats obtinguts de la 
pregunta sobre quin perfil professional inclòs 
en el qüestionari haurien de posseir els tècnics 
d’innovació, va haver-hi multitud de respostes. 
Per això, es va decidir establir percentatges se-
gons la intensitat del rol que haurien d’exercir.

Figura 14: Perfil professional dels tècnics d’innovació 

segons grups.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Tant les organitzacions de suport com les ad-
ministracions públiques consideren que els 
tècnics han de ser capaços de desenvolupar 
els tres rols pràcticament per igual. En canvi, 
les empreses consideren que la innovació en 
procés és la més important, i és on els tècnics 

Tipus d’innovació %

Empreses i Org. Suport que innoven en productes 37,5% (6 de 16 casos)

Empreses i Org. Suport que innoven en processos 56,25% (9 de 16)

Empreses i Org. Suport que innoven en comercialització 18,75% (3 de 16)

Ns/Nc 18,75% (3 de 16)

Taula 2: Esforç innovador i tipus d’innovació.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari
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han de ser més competents (48% dels rols dels 
tècnics haurien d’estar orientats a millorar en 
aquest aspecte). En canvi, el rol de la innovació 
producte és on menys atenció es reclama per 
part dels empresaris (22%). En un punt inter-
medi, es troba la innovació en comercialització, 
que representa el 30% de la càrrega. Aquesta 
dada és molt significativa, ja que, malgrat que 
els empresaris reconeixen que s’ha d’innovar 
en comercialització, molt poques empreses ho 
fan (Veure la taula núm. 2, relacionada amb el 
tipus d’innovació que realitzen les empreses).

Finalment, les administracions consideren que 
l’esforç innovador dels tècnics ha de centrar-se 
principalment en processos i productes, i una 
mica menys en la comercialització.

3.4.3 De la col·laboració entre empreses per 
a la innovació

La primera secció de preguntes està orientada 
a valorar els recursos dels agents entrevistats i 
del territori per a incorporar innovacions.

Figura 15: Llaços de cooperació i densitat del teixit pro-

ductiu.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

A primera vista s’observa (veure gràfic 15) que 
les administracions públiques són aquelles que 
tenen una millor percepció general de la situa-
ció. Per contra, els empresaris i les organitzaci-
ons de suport són una mica més prudents.

Destaca la poca valoració que atorguen les or-
ganitzacions de suport a la capacitat de coope-
ració entre empreses, no arribant a 3 punts de 
valoració. Per contra, els altres dos grups se 
situen dins dels 4 punts. Molts dels casos van 
destacar la necessària voluntat de les parts per 

a poder col·laborar. Els problemes que troben 
els entrevistats estan relacionats amb la pru-
dència en intercanviar informació, i el paper 
actiu que haurien de realitzar les associacions 
empresarials per fomentar aquesta conducta.

En segon lloc, les AAPP semblen mostrar una 
imatge idealitzada de la realitat actual. Les or-
ganitzacions de suport i els empresaris veuen 
moltes més dificultats. En aquest sentit, des-
taca l’experiència d’un empresari que va tindre 
una experiència molt satisfactòria en col·labo-
rar amb empreses d’altres sectors per a desen-
volupar noves tecnologies. Malgrat això, moltes 
empreses afirmen que “no hi ha espai ni ganes” 
per a establir un ambient més col·laborador de 
l’actual. 

Tercer, totes les parts consideren que l’activitat 
productiva és suficient per a assumir part de la 
innovació necessària. Existeix certa percepció 
sobre que i quan es pot, les empreses intenten 
treballar amb empreses pròximes.

La següent secció de preguntes aborda el paper 
de l’associacionisme en les empreses del tèxtil 
en la zona. Les principals associacions citades 
pels entrevistats són a més de les ja esmenta-
des ATEVAL i AITEX, l’Institut Tecnològic Tèxtil 
Europeu (EXTRANET), Associació Internacional 
de Tèxtil Ecològic (que emet el certificat OEKO-
TEX), la Confederació Empresarial de la Vall 
d’Albaida (COEVAL), Institut Valencià de Compe-
titivitat Empresarial (IVACE), Institut de Biome-
cànica de València (IBV), la Cambra de Comerç 
de València, Clúster Intersectorial de La Vall 
d’Albaida (INNOVALL), l’Associació d’Empresa-
ris Tèxtils de l’Alcoià i el Comptat (ACETEX), o 
la Confederació Empresarial de la Comunitat 
Valenciana (CEV – antiga CIERVAL), o l’Associ-
ació Espanyola per a Productes de la Infància 
(ASEPRI).

Els avantatges que els entrevistats consideren 
més visibles són aquells relacionats amb la 
transmissió de coneixement i fer una posada en 
comú enfront dels reptes que enfronten aquest 
col·lectiu. Relacionats amb la transmissió de 
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coneixement, molts casos citen aspectes com 
la col·laboració per a explorar mercats (posada 
en comú d’idees, tendències i contactes), neces-
sitats formatives o l’accés a serveis a preu més 
competitiu (disposen d’una central de compres 
per a subministraments).

En relació a fer front als reptes del col·lectiu, 
se citen aspectes com a catalitzador relacional 
(es filtra la informació de l’entorn per a detectar 
la més important), per a millorar les relacions 
amb l’administració pública, o per a fer més 
visibles els problemes enfront de la societat. 
Aquests avantatges es tradueixen en la pràcti-
ca en la posada en marxa d’accions en conjunt 
com ara la representació d’aquestes empreses 
en fires europees, la negociació de convenis 
col·lectius, accions d’I+D, accés a finançament, 
observatori de tendències (entre les quals fan 
investigacions de mercat), o accions formati-
ves. No obstant això, aquestes accions no estan 
exemptes de crítiques, i alguns casos puntualit-
zen aquestes actuacions. Si bé tots estan més 
o menys d’acord amb les accions que es duen a 
terme, també assenyalen que “gran part de les 
accions es realitzen de cara a la galeria”, i que 
“la col·laboració que hauria d’haver-hi en reali-
tat és teòrica, i quasi no es fa”.

3.4.4 Del medi ambient

Els problemes mediambientals i de gestió de 
residus és un dels temes de més importàn-
cia en la societat actual. En aquesta secció es 
pregunta per l’impacte de l’activitat tèxtil en el 
medi ambient (figura 16).

Figura 16: Presència del medi ambient en la presa de de-

cisions  
Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Malgrat això, l’equip de treball ha sigut cons-
cient de l’enorme biaix que es pot introduir en 
aquest tema, i per això es prenen les declara-
cions de la mostra amb precaució, necessitant 
una altra informació secundària més objectiva.

L’informe de Tecnologies netes aplicables al 
sector tèxtil de la Comunitat Valenciana7 esta-
bleix que a més de la matèria primera, neces-
sita d’energia, aigua i productes químics per 
al seu procés productiu. Per això, aquesta in-
dústria produeix aigües residuals, gasos i fonts 
de calor que cal tindre en compte. Aquest do-
cument proporciona alternatives viables per a 
aplicar en les empreses d’aquesta indústria, 
amb els seus avantatges i inconvenients. Re-
sulta cridaner, que aquest informe fins i tot sent 
desenvolupat per AITEX en col·laboració amb la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 
i Habitatge, fora citat per un únic cas.

Dit això, es considera que en els casos estudiats 
existeix la percepció general que les activitats 
tèxtils que es realitzen en la zona tenen un baix 
impacte mediambiental. Es pot afirmar que exis-
teix un pensament relaxat sobre aquest tema, ja 
que els residus generats en la seua majoria estan 
relacionats amb retalls o envasos i embalatges, 
i que poden ser reciclats fàcilment en eco-parcs 
pròxims o treballant amb proveïdors que usen 
aquestes deixalles com a matèria primera (bor-
ra). No obstant això, les declaracions qualitatives 
mostren que “comença a ser un tema important”, 
i que les actuacions que es duen a terme són es-
casses i reactives (molts dels casos realitzen ac-
cions mediambientals per a aconseguir certificats 
amb els quals accedir a oportunitats de mercat i 
clients amb conscienciació mediambiental).

Cal destacar que en la mostra estudiada existeix 
una empresa de tintures, que sí que es considera 
contaminant. Aquest cas va mostrar una elevada 
preocupació pel medi ambient; estava al dia de la 
legislació vigent i tenia els permisos i autoritza-
cions necessaris per a poder realitzar l’activitat. 

7 Aquest informe proposa alternatives en matèries primeres i pro-
cessos que són més respectuosos amb el medi ambient en compa-
ració amb els mètodes tradicionals.
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3.5 TREBALLADORS

En la relació Innovació-Territori-Formació, un 
aspecte clau és la capacitat d’absorció que pos-
seïsca cadascun dels agents del territori sobre 
aquest tema. I un altre és la voluntat i predis-
posició a tindre aquesta capacitat d’absorció. 
La figura 17 recull la relació existent entre els 
treballadors del territori i la innovació, valorada 
(0 a 6) pels tres col·lectius objecte d’estudi en 
aquest apartat qualitatiu.

Es parteix de la informació abocada per la pre-
gunta 6 de la secció C, que planteja les necessi-
tats formatives de les empreses i que conclou 
amb la dificultat per a trobar mà d’obra qua-
lificada per als llocs de treball oferits per les 
empreses. Els motius que són al·legats sobre 
aquest tema s’orienten, bàsicament a la falta 
d’oferta formativa adequada al tèxtil. A més de 
la falta d’atractiu d’aquest sector per a les no-
ves generacions, i té mala imatge de l’activitat a 
nivell de paisatge i contaminació.

Tenint aquest detall en compte, la formació dels 
treballadors es planteja com una tasca bastant 
complexa. Es percep que la mà d’obra existent 
és d’avançada edat, la qual cosa dificulta l’ad-
quisició de noves habilitats. Malgrat això, es 
considera en general que els treballadors estan 
relativament motivats per a formar-se, confor-
me assenyala la gràfica següent:

Figura 17: Relació entre innovació, treballadors i territori.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

A més, tots els grups analitzats també conside-
ren que aquesta nova formació ha d’estar re-
compensada, i dins de la jornada laboral.

Finalment, també existeix certa percepció en 
què aquesta activitat està relacionada amb el 
territori, i en part el defineix. En desagregar en 
tres grups, s’observa que els empresaris són 
els que menys perceben aquesta sensació. Una 
possible explicació es pot trobar en què totes 
tenen relacions comercials amb altres països, i 
el seu sentiment de pertinença haja caigut lleu-
gerament.

3.6 FORMACIÓ

Aquesta secció està molt relacionada amb la dels 
treballadors, per això, alguns dels arguments 
d’aquesta secció han sigut extrets de l’anterior. 
En aquesta s’estudia la formació existent en el 
territori, tant la que posseeixen els treballadors, 
la que necessiten les empreses, i l’oferida pels 
centres formatius (veure figura 18).

En general, s’observa que la formació que pos-
seeixen els treballadors i les que s’ofereixen en 
els centres formatius són adequades, superant 
en tots els casos els 3 punts de valoració. No 
obstant això, cal assenyalar que a penes algun 
col·lectiu arriba a puntuar amb 4 punts. Per 
tant, la valoració ha de ser presa amb cautela, i 
sent conscients que són molt millorables.

Figura 18: La formació actual en l’activitat tèxtil (I).

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

Quant als cursos de major interés, hi ha una 
gran varietat de resposta. Molts dels casos van 
citar que es necessiten cursos de major caràc-
ter tècnic (oficis com a teixidors, tractaments 
químics, “picatge” o filadors); les noves tecno-
logies també van ser diverses vegades citades 
(intel·ligència artificial, robòtica, disseny tèxtil, 
nous materials – grafé, Lean manufacturing), i 
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uns altres de caràcter transversal (com a idi-
omes, noves tendències de màrqueting, con-
trol de qualitat, medi ambient). No obstant això, 
molts casos consideren aquests cursos com un 
mecanisme de reciclatge de coneixement, i la 
seua realització implica l’actualització d’algu-
nes competències, que en el futur hauran de 
ser renovades. És a dir, en paraules dels nos-
tres entrevistats:

“La gestió de coneixement és un procés de seduc-
ció. La innovació és un procés de seducció bus-
cant una cosa nova.” (Adm. Pública)

En un cas es va esmentar que hi havia una lla-
cuna en cursos oferits sobre tecnologies clau 
(Key Enabling Technologies). Aquestes tecnologi-
es, incloses en l’Agenda 2020 de la Comissió de 
les Comunitats europees, comprenen aspectes 
tan nous i sobre els quals s’han depositat tan-
tes expectatives com els materials avançats, 
les tecnologies de producció avançades (entre 
les quals es troba la indústria 4.0), la fotònica i 
la micro i nano electrònica (Comissió de les Co-
munitats Europees, 2009)

Per a tractar els cursos als quals han acudit 
els casos recentment, molts d’ells estan rela-
cionats amb el seu perfil professional, i consi-
derem que les respostes poden estar altament 
esbiaixades. Els comptables van acudir a cur-
sos de comptabilitat, els que s’especialitzen en 
disseny van ser a cursos per a aprendre nous 
softwares de disseny. Per això, aquesta pregun-
ta no hauria de ser valorada.

Les següents preguntes estaven orientades a 
conéixer la utilitat de l’oferta formativa. En la 
primera, es preguntava sobre la valoració dels 
cursos oferits en l’actualitat. Els resultats ob-
serven una valoració mitjana. No obstant això, si 
tenim en compte la valoració que fan els casos 
del conjunt de preguntes quantitatives de tot 
el qüestionari, aquesta es troba entre les que 
menor puntuació reben. Així, és factible afirmar 
que la qualitat dels cursos que s’ofereixen són 
de qualitat mitjana – baixa.

La següent pregunta abordava l’ajust entre 
oferta formativa – necessitats del sector. Sent 
els resultats pràcticament iguals a l’anterior 
pregunta, la valoració que realitzen els em-
presaris és lleugerament menor, no arribant als 
3 punts de valoració. D’això es desprén que els 
cursos oferits són de qualitat mitjana, però la 
seua utilitat és molt bàsica, i l’objectiu de cobrir 
la necessitat per aquest curs dista molt de ser 
aconseguit.

Alguns casos van afegir comentaris qualitatius 
que van donar suport al perquè d’algunes va-
loracions tan baixes. Sembla correcte afirmar 
que l’oferta formativa és de qualitat mitjana 
– baixa, i no s’ajusta prou a les necessitats de 
l’empresa. Com a exemple, la següent cita pot 
resumir aquesta sensació:

“Els formadors dissenyen cursos sobre la base 
dels seus coneixements previs. No obstant això, 
seria molt interessant que s’acostaren abans a 
les empreses per a poder detectar les necessitats 
formatives reals que tenim.” (Empresa).

Aquesta situació és rebuda pels nostres casos 
d’una manera una mica frustrant, quan s’abor-
da la tercera pregunta, relacionada amb la for-
mació dels treballadors com a font d’avantatge 
competitiu (Figura 19). En aquesta pregunta es 
van obtindre valors significativament més alts 
que en anteriors preguntes. Per tant, es detecta 
que la formació dels treballadors, malgrat ser 
percebuda com una peça important de l’activi-
tat productiva no rep l’atenció necessària. S’evi-
dencia que aquesta oferta formativa dels estu-
dis reglats no es correspon amb les necessitats 
formatives de les empreses. Aquesta circums-
tància evidencia la falta de mà d’obra qualifica-
da nova per a incorporar-se a l’empresa. 

Les solucions que proposen els enquestats (i 
els obstacles existents) se centren en la realit-
zació de Formació Professional Dual efectiva, 
en la qual es tinga en compte les necessitats de 
les empreses, especialment a pimes i activitats 
específiques, integrant en la manera possible 
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aquelles tecnologies susceptibles d’aplicació en 
el procés productiu tèxtil.

A més, també s’ha de facilitar aquesta FP Dual 
ajudant a la conciliació tant familiar com labo-
ral. Van ser molts els casos que van assenya-
lar problemes afegits com que la formació està 
lluny del territori, i suposa molt de sacrifici pels 
treballadors, que es desmotiven fàcilment. Al-
gunes solucions proposades passen per ajudar 
al transport o establir compensacions tant eco-
nòmiques com de temps de descans.

Figura 19: La formació actual en l’activitat tèxtil (II).

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

En definitiva, i tenint en compte les declaraci-
ons realitzades pels diferents organismes en-
trevistats, es poden afirmar dues idees:

• En primer lloc, es necessita una major co-
ordinació entre empreses i centres forma-
tius. Són molts els casos que no coneixen la 
formació professional existent en el territori 
en matèria d’activitats tèxtils. A més, aquells 
casos que si coneixen la seua existència, són 
altament crítics amb els plans formatius, i 
consideren que és necessària una major col-
laboració entre els diferents actors. L’ante-
rior cita resumeix aquesta afirmació.

• En segon lloc, molts empresaris reclamen 
major qualitat amb els cursos oferits i major 
especialització. No obstant això, les organit-
zacions de suport i ens públics són consci-
ents que aquesta demanda suposa major 
dificultat per a trobar alumnat suficient per 
a impartir aquests cursos.

“És complicat perquè els canvis que es donen 
en la indústria són molt ràpids i quan han can-
viat els plans de formació, ja estem en un altre 
estadi en l’empresa. D’altra banda, també en-
tenem si dissenyaren els plans d’estudis a les 
nostres necessitats, després hauríem de con-
tractar a aqueixes persones, i no sempre estem 
en condicions d’absorbir tot el personal que es 
titula.” (Empresa)

Per això, és necessari considerar que la forma-
ció ha de ser impartida per totes dues parts: La 
formació professional més general ha d’impar-
tir-se en els centres de formació, mentre que la 
formació més específica ha de realitzar-se en 
les empreses, segons les seues pròpies neces-
sitats i cultura organitzativa. Aquesta afirmació, 
si bé està estesa en els centres formatius, no 
és molt popular entre les empreses, que veuen 
la formació que imparteixen com una causa de 
plans formatius mal elaborats o antiquats.

En definitiva, les solucions proposades pels 
agents passen per una FP Dual d’alta qualitat, 
en la qual es programe donant més rellevància 
a les necessitats de les empreses existents en 
el territori, tenint en compte les seues tecnolo-
gies, procediments i maquinària existent en el 
territori. Alguns casos van manifestar que els 
estudis de FP Tèxtil no resulten atractius per als 
joves que han de decidir en quina especialitat 
han de formar-se. De les opinions recaptades en 
aquests casos, es dedueix que caldria “vendre”, 
fer atractius, aquests estudis per als possibles 
candidats, de manera que s’incrementara la 
quantitat i qualificació de mà d’obra especialit-
zada, la qual cosa podria portar a un increment 
de la competitivitat del sector d’acord amb el 
següent mapa causal de la figura 20:
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Figura 20: Mapa causal de la formació professional en el 

sector tèxtil.

Font: Elaboració pròpia a partir de qüestionari.

4 QÜESTIONARI TÈXTIL

En l’anterior part del qüestionari ja es van obser-
var molts detalls relacionats amb la situació ac-
tual de l’activitat tèxtil a les comarques centrals. 
En aquesta part s’amplia aquesta informació i es 
pregunta en concret per alguns aspectes clau.

Sobre la diversificació industrial

A més del tèxtil, els agents entrevistats van ci-
tar altres activitats com ara l’alimentació (pro-
ducció agrícola de la qual s’elabora principal-
ment oli i vi), productes cosmètics, treballs amb 
plàstic, el turisme rural i sostenible.

Infraestructures, comunicacions, 
accessibilitat i preu del sòl

Molts actors estan d’acord que l’autovia del Me-
diterrani presta un gran servei en les comunica-
cions d’aquest territori. No obstant això, molts 
actors són crítics amb l’estat de les comuni-
cacions per ferrocarril. En aquest sentit, molts 
empresaris van citar el Corredor Mediterrani 
com una infraestructura necessària. A més, al-
tres casos també van destacar que en general 
no fa falta més sòl industrial, sinó una millora 
d’ells, entre els quals caldria incloure millores 
en els subministraments i serveis prestats.

Existència de recursos específics

Quant als recursos necessaris per a realitzar 
l’activitat, molts dels casos estan satisfets. 

Consideren que hi ha mà d’obra, proveïdors i 
relacions òptimes entre els agents com per a 
poder desenvolupar la seua activitat producti-
va. No obstant això, cal recordar que totes les 
empreses han declarat que exporten en major 
o menor mesura, per tant necessiten clients in-
ternacionals per a poder desenvolupar la seua 
activitat. A més, alguns casos han sigut crítics 
amb el paper de les administracions públiques 
i les organitzacions de suport. Aquests casos 
consideren que hi ha certa duplicitat de funci-
ons. 

Nivell de formació d’empresaris i 
treballadors

Les empreses d’aquesta zona han sigut dirigi-
des per empresaris tradicionals, amb un elevat 
perfil tècnic, però amb certes mancances di-
rectives. No obstant això, sembla ser que hi ha 
un canvi de tendència, pel qual s’observa que 
els nous directius venen altament preparats. 
D’altra banda, la formació dels treballadors ha 
sigut àmpliament analitzada en la secció ante-
rior. Però, en aquesta pregunta els enquestats 
van abordar amb major interés el problema 
del reemplaçament generacional dels treballa-
dors. Els casos consideren que la població jove 
no mostra molt d’interès per l’activitat tèxtil, la 
qual cosa planteja un problema de mà d’obra 
en el futur.

Esforç innovador

Anteriorment es va assenyalar que la innovació 
es realitza principalment amb caràcter defen-
siu– reactiu. Així i tot, molts dels empresaris 
opinen diferentment, o matisen aquesta posició. 
S’apunta que les innovacions introduïdes són 
“incrementals, en les quals a penes es percep la 
innovació, però es renova tot constantment” (Em-
presa). A més, també s’assenyala en alguns ca-
sos que les innovacions són principalment de 
procés (nova maquinària o processos organit-
zatius) la qual cosa té menor visibilitat, mentre 
que el futur de la innovació passarà per noves 
formes de comercialització.
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Tipus d’innovacions

Com s’ha assenyalat en el punt anterior, els 
nous processos d’automatització i organitzatius 
són els que marquen la tendència en l’esforç in-
novador, si bé també es realitzen algunes acci-
ons en materials (ex.: teixit tècnic, microfibres) 
i en mètodes de comercialització (e-commerce, 
canals de distribució alternatius).

Centres tecnològics i institucions

Els centres tecnològics es perceben com una 
part fonamental del procés productiu. Però, els 
empresaris tenen una opinió més moderada, i 
afegeixen certes crítiques. Si bé aquest col·lec-
tiu considera que són institucions necessàries, 
també observen certes deficiències en la seua 
actuació, com ara que els projectes que es duen 
a terme estan basats en subvencions públi-
ques, i no en necessitats reals de les empre-
ses. A més, tenint en compte que la innovació 
en comercialització és la menys explotada, cal-
dria reflexionar si aquests centres tecnològics 
haurien de preocupar-se també per explorar 
aquest tipus d’innovacions.

Mercats nacionals i internacionals

Anteriorment es va observar que totes les em-
preses exporten en major o menor mesura. 
L’apartat anterior relacionat descriu la situació 
d’aquestes empreses, i les regions d’interés.

Certificacions de qualitat

Les empreses analitzades tenen una gran pre-
ocupació per obtindre els certificats de qualitat. 
Els beneficis que assenyalen en obtindre tals se-
gells són considerats molt importants per a rea-
litzar la seua activitat. Entre elles destaquen que:

a) Les certificacions permeten accedir a mul-
titud de concursos públics. Per això, alguns 
empresaris reclamen major ajuda per part 
de les institucions públiques i instituts tec-
nològics per a poder obtindre aquests títols.

b) Els certificats de sostenibilitat (OEKOTEX) 
han sigut citat diverses vegades pels casos, 
a més d’uns altres com ISO 9001, ISO 14001 
o petjada de carboni.

Innovacions de comercialització

Després de tota l’anàlisi, aquest tipus d’inno-
vació sembla ser el que ofereix major marge 
de millora. Els casos s’han centrat en botigues 
electròniques i nous models de negoci com a 
aliances i altres tipus de distribució. Els esfor-
ços que es realitzen se centren en fires i major 
presència en internet.

Transformació digital

L’impacte de la digitalització és percebuda pels 
empresaris com a baixa o molt baixa. A més, els 
casos han mostrat solament interés en aquest 
aspecte quan s’ha aplicat als processos pro-
ductius, usant maquinària i robotització ja con-
trastada. No obstant això, es tracta de tecnolo-
gia encara molt cara, amb unes amortitzacions 
molt llargues. Per això, molts empresaris estan 
encara poc inclinats a incorporar-les en les se-
ues empreses.

Pel que fa a la digitalització dels processos co-
mercials, sembla estar si és possible amb més 
retard que la digitalització de processos. Si bé 
algunes empreses usen botigues electròniques i 
especialitzades, moltes segueixen amb els canals 
tradicionals. Segons aquests, els seus clients pre-
fereixen encara “sentir la tela” en lloc de comprar 
per internet. Cal dir, però, que els casos analitzats 
estan començant a prendre mesures en aquest 
aspecte, i que els canals tradicionals de distribu-
ció semblen funcionar perfectament.

Col·laboració inter-empresarial

Existeix una central de compres (Compres 588) 
en la qual moltes d’elles estan associades per 
a aconseguir certes matèries primeres (emba-
latges) i subministraments (telefonia, energia, 

8 http://www.compras58.com/index.asp
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combustible) a preus molt més competitius. 
A més, altres empreses han decidit integrar 
a clients dins del procés productiu (com per 
exemple, es van citar tasques de disseny, o de 
materials amb els quals es busca una funció 
molt concreta – teles ignífugues, repel·lents de 
líquids, etc.). El tercer tema que es va abordar 
és la investigació de mercat conjunta. Per a això, 
s’uneixen per a assistir a fires internacionals, o 
per a resoldre dubtes sobre aquest tema.

Xarxes amb altres empreses

Estant aquesta pregunta molt relacionada amb 
l’anterior, i donat la duració de l’entrevista, 
molts casos van respondre dicotòmica (si, no) 
i referint-se als arguments anteriorment citats.

Administracions públiques

Les empreses consideren que les administra-
cions són molt importants per a donar suport a 
l’activitat de les empreses, en matèria de dina-
mització i millora del procés productiu, deduc-
cions fiscals i ajudes.

Alguns casos, però, són també crítics i afegei-
xen certes deficiències, com que “no tenen una 
conscienciació completa sobre la realitat del 
tèxtil” (Empresa); o consideren que “no es preo-
cupen per la situació de les nostres empreses” 
(Empresa) o “no coneixen les nostres necessi-
tats” (Empresa). A més, altres casos proposen 
que les actuacions haurien d’anar encaminades 
a conscienciar a la població jove de l’atractiu 
d’aquesta activitat (Empresa).

5.CONCLUSIONS

Per a il·lustrar les principals troballes i idees, 
aquesta secció segueix l’esquema de tot el do-
cument:

5.1 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI QUANTITATIU

En relació a les afiliacions a la seguretat social, 
com a manera de poder mesurar el nivell d’ocu-

pació, es pot indicar que el comportament de 
les comarques del tèxtil té una acusada estacio-
nalitat en comparació amb l’evolució d’aquesta 
variable a la Comunitat Valenciana, molt acusat 
en el cas de la Vall d´Albaida. Malgrat aques-
ta estacionalitat, la pertinença del municipi a 
un Pacte per l’ocupació o no, no evidencia un 
resultat diferent entre municipis pertanyents 
d’aquells que no participen. En qualsevol cas, la 
tendència positiva en l’ocupació, en dades ab-
solutes, és semblant a nivell de comarques que 
de la Comunitat Valenciana. 

Si observem la informació obtinguda de l’es-
tudi qualitatiu, es podria indicar que la utilitat 
d’aquests organismes (Pacte per l’ocupació) 
tenen un caràcter més de diagnòstic del terri-
tori, però poc útil per a trobar mà d’obra qua-
lificada per a les empreses del tèxtil. Pel que 
els resultats obtinguts de l’estudi del sector 
mitjançant fonts secundàries, obté resultats 
semblants a les informacions abocades pels 
agents del territori.

Respecte al tèxtil, considerant el tipus d’acti-
vitat productiva que realitza, no és sensible a 
l’estacionalitat, sent una activitat amb pocs alts 
i baixos que contrasta amb el comportament de 
les afiliacions a les comarques, per la qual cosa 
es podria considerar que el pes d’aquesta in-
dústria en ocupació és relativament baix.

A nivell d’empreses ens trobem amb compor-
tament semblants que en el cas de les afilia-
cions respecte als processos de creació i des-
trucció d’empreses. La informació recollida es 
resumeix en què la creació d’empreses creix de 
manera gradual en termes absoluts en aques-
tes comarques. Però aquest procés no és lineal, 
sinó que té una acusada estacionalitat trimes-
tral, tant en la creació d’empreses com en la 
seua destrucció. D’altra banda. Es constata una 
gran aglomeració d’empreses especialitzades 
en el tèxtil tècnic en un territori molt reduït, que 
permet justificar l’existència d’un clúster d’em-
preses especialitzades en aquesta mena d’acti-
vitat a Espanya.
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Els processos de creixement empresarial en el 
sector tèxtil de les comarques objecte d’estudi, 
es veuen llastrats per les dificultats mostrades 
pels empresaris entrevistats del sector, per a 
trobar mà d’obra qualificada i conforme als re-
quisits i competències necessàries. Es planteja 
la falta de formació adequada a les necessitats, 
dificultant el creixement de les empreses. A 
més, afecta a l’estacionalitat, ja que les activitats 
primàries i de serveis estan més vinculades a 
l’època de l’any que la indústria, que té compor-
taments més estables i menys eventuals.

La innovació, en general, és relativament baixa. 
Si és cert que hi ha un millor nivell innovador 
a la comarques del tèxtil que en el total de la 
Comunitat Valenciana, mostrant un major dina-
misme en disseny industrial, aspecte clau de la 
innovació en els processos, i en marques, vin-
culat a la identificació del producte en el mer-
cat. A nivell de patents el resultat és molt baix. 
A nivell qualitatiu, el territori es defineix amb 
una alta capacitat per a incorporar innovacions, 
i s’ha observat un major dinamisme en alguns 
aspectes de la innovació, com el disseny indus-
trial i les marques respecte al total de la Co-
munitat Valenciana, com indiquen les fonts se-
cundàries. L’inconvenient és que, encara que es 
tinga un grau superior a nivell de comarca, com 
indiquen les dades, aquest resulta insuficient o 
molt baix respecte a com es comporten altres 
Comunitats Autònomes.

La innovació, a partir de les dades i a nivell de 
sector tèxtil a les comarques, són més conse-
qüència de la necessitat de supervivència em-
presarial que d’un programa d’empresa dedicat 
a aprofundir en la investigació com a base de 
la competitivitat empresarial. Amb una acusada 
activitat innovadora en el període de crisi eco-
nòmica i baixa activitat en les fases de creixe-
ment econòmic.

Les innovacions en marca i disseny recollits en 
les dades quantitatives, intenses en les fases de 
crisis amb la intenció de buscar diferenciació i 
optimització dels processos productius, enllaça 

amb la reorientació de l’activitat comercial, mit-
jançant la internacionalització, present en tots 
els empresaris entrevistats.

Així i tot, malgrat la reducció de les innovacions 
amb el creixement econòmic, el territori analit-
zat mostra cert dinamisme respecte al total de 
la Comunitat Valencià. Aquest dinamisme genera 
una baixa repercussió en el nivell de negoci, però 
existeixen programes d’investigació subvencio-
nats, amb orientacions i aplicacions específiques 
per a les empreses del sector, que no es traduei-
xen en patents noves ni en la incorporació a les 
empreses, ja que una gran part d’elles desconei-
xen la seua existència i resultats9.

5.2 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI QUALITATIU

En el primer apartat relacionat amb la capacitat 
innovadora del territori, s’observa que més en-
llà d’una acció en concret, es requereix un canvi 
en el paradigma productiu, en el qual s’aposte 
per la innovació en tota la societat, abastant no 
sols a les empreses, sinó a tots els agents en 
el seu conjunt (ciutadania, centres formatius, 
representants polítics així com empresarials). 
Amb això, és possible que es puga complir amb 
les demandes dels casos analitzats, que van ci-
tar a la implicació de tota la societat per a acon-
seguir ser una societat innovadora. Els benefi-
cis que s’esperen aconseguir són una millora 
substancial en els processos productius, major 
anticipació a desafiaments en la presa de deci-
sions, i una millor coordinació de tots els actors.

El següent apartat tracta sobre l’ecosistema de 
la innovació. En treballar aquesta secció, es van 
observar diverses notes interessants: 

A) El territori compta amb suficients instituci-
ons privades per a poder ser una societat in-
novadora. Tots els casos van detectar certa 
facilitat per a acudir a elles quan es vol re-
alitzar qualsevol innovació. No obstant això, 
els problemes amb aquestes organitzacions 

9 Per a més informació sobre els projectes que es realitzen, es pot 
veure la pàgina web d’aitex: https://www.aitex.es/proyectos/
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sorgeixen una vegada desenvolupada la in-
novació. Les empreses consideren que és 
molt difícil que aquestes innovacions arriben 
al mercat. Per això, una possible via per a la 
millora d’aquests organismes consistiria en 
perfeccionar la comercialització de les inno-
vacions desenvolupades.

B) Les entitats financeres juguen un paper neu-
tral en la innovació: Hi ha experiències tant 
positives com negatives. No obstant això, es 
desprén que la complexitat per a accedir a 
certes fonts de finançament és molt elevada, 
i alguns projectes poden defallir per l’entra-
mat burocràtic que comporta.

C) Els casos d’empreses i organitzacions de su-
port van ser crítics amb el paper de les ad-
ministracions i institucions públiques. Les 
crítiques es van centrar principalment en di-
versos punts. Primer, la percepció d’haver-hi 
multitud d’organismes que se solapen els uns 
als altres, creant ineficiències i duplicitats. 
Segon, no es percep un suport real de les ad-
ministracions públiques cap a les empreses, 
sinó que aquest suport està basat en conduc-
tes polititzades i interessades. Tercer i com a 
conseqüència dels dos primers, es requereix 
de millors comunicacions entre empreses i 
administracions públiques per a millorar la 
coordinació entre tots els actors involucrats.

D) Finalment, la ciutadania es mostra en ge-
neral preparada per a ser innovadora. Es 
considera que la població és receptiva a les 
innovacions. A més, també consideren que hi 
ha suficient equipament social, si bé aquest 
podria ser millorat tant en temes de salut, 
esport i per a joves. Finalment, la xarxa fer-
roviària i el Corredor Mediterrani destaquen 
entre les principals demandes.

La tercera part del qüestionari es va centrar en 
la innovació del territori. Igual que el punt ante-
rior, també van sorgir unes quantes conclusi-
ons interessants:

A) A més del tèxtil i les seues activitats auxili-
ars, també hi ha altres activitats que tenen 
cert pes en el territori com la cosmètica, o 
l’alimentació (vi i oli). A més, el turisme rural 
i l’agricultura sostenible comencen a ser ac-
tivitats interessants en aquest territori.

B) Entrant en les necessitats de la indústria 
tèxtil, aquestes se centren en la cooperació 
entre empreses i les millores en els proces-
sos productius com a aspectes clau a desen-
volupar. A més, tots els agents van conside-
rar en major o menor mesura que el teixit 
productiu està preparat per a rebre aquest 
tipus d’innovacions.

C) El tipus d’innovació que realitzen les empre-
ses se centra en innovacions tant de produc-
tes com de processos. Per contra, les inno-
vacions comercials es queden ressagades. 
Per tant, aquesta situació hauria de ser tin-
guda en compte per tots els actors, i consi-
derar a aquesta mena d’innovacions com un 
amb els majors marges de millora.

D) Els tècnics d’innovació es perceben com uns 
agents molt valorats pels casos analitzats. 
Es requereix que aquests tècnics coneguen 
tots els tipus d’innovació, destacant lleuge-
rament la innovació en processos com la 
més important.

E) Es percep que el clima col·laboratiu entre em-
preses és una mica millor que fa uns anys. No 
obstant això, encara hi ha certes reticències 
en temes d’intercanvi d’informació, i algunes 
crítiques sobre el paper que desenvolupen 
les associacions empresarials de la zona.

F) El nombre d’associacions relacionades amb 
el tèxtil és elevada. Són moltes les associ-
acions existents i de diferents àmbits tant 
a nivell geogràfic com funcional. Qualsevol 
empresa que necessite especialitzar-se en 
una activitat o en una zona geogràfica troba-
rà associacions que l’assessoren. Els avan-
tatges que obtenen estan relacionades amb 
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l’obtenció d’informació i algunes accions col-
lectives del seu interés.

G) La sostenibilitat mediambiental és encara 
un tema secundari i reactiu en el tèxtil. No 
obstant això, sembla que aquest tema co-
mença a adquirir certa importància a cau-
sa de pressions tant de la societat com de 
clients que demanen certificacions ecològi-
ques i mediambientals.

En el quart i cinquè punt del qüestionari es va 
parlar sobre els treballadors i les seues neces-
sitats formatives. Igual que els punts anteriors, 
també es van obtindre certes idees interes-
sants:

A) S’observa que la formació dels treballadors 
actuals és adequada, si bé també pot ser 
molt millorable. Els principals problemes 
formatius estan relacionats amb la conci-
liació laboral i professional, i amb l’atractiu 
del tèxtil en la zona, que és relativament baix 
per a les noves generacions de treballadors. 
Quant a la formació d’interés, destaquen les 
habilitats tècniques, les noves tecnologies, i 
aquells temes transversals.

B) La utilitat percebuda dels cursos és relati-
vament baix. Existeix certa decepció general 
pel nivell de formació rebut, com pel plan-
tejament d’aquests. Les accions formulades 
per a millorar aquesta situació passen per 
un ajustament entre les necessitats em-
presarials i els plans de formació. Es con-
sidera indispensable que totes les accions 
formatives plantejades siguen prèviament 
consultades pels empresaris, per a poder 
obtindre la millor adaptabilitat possible dels 
cursos a les peticions dels empresaris. 

C) La formació professional dual efectiva és 
el primer pas per a obtindre treballadors 
altament formats. Van ser molts els casos 
que van lamentar l’absència d’aquest tipus 
de formació en el territori. A més, els casos 
també van centrar les seues crítiques en les 

necessitats de coordinació entre empreses i 
centres formatius.
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7.-ANNEX I: INFORME EXECUTIU

PART I: RESUM ANÀLISI QUANTITATIVA

Aquesta primera part del treball s’estructura en 
tres epígrafs: 1) anàlisi de les afiliacions (ocu-
pació), 2) estudi de la distribució territorial de 
les empreses tèxtils, i 3) observació de les inno-
vacions (patents i marques).

Afiliacions

En aquest apartat s’han adequat les bases de 
dades obtingudes a partir del portal d’estadísti-
ca de la Generalitat Valenciana, per a dur a ter-
me un estudi comparatiu entre les 3 comarques 
que componen el sector del tèxtil valencià: el 
Comtat, la Vall d´Albaida i l´Alcoià. En aquesta 
última s’eliminen els municipis que componen 
el clúster del joguet.

Aquesta informació s’ha obtingut a partir de 
les dades que proporciona la web del Minis-
teri d’Ocupació i Seguretat Social i el portal 
d’estadística de la Generalitat Valenciana. Les 
dades obtingudes són a nivell comarcal, no 
existint la possibilitat d’ obtenir-les per codis 
CNAE d’activitat i municipi/comarca (Llei de 
protecció de dades), per la qual cosa l’expli-
cació d’aquestes dades és més de caràcter 
especulatiu i complementari als resultats de 
l’estudi qualitatiu.

Els resultats que s’obtenen en termes d’ocu-
pació són dues: 1) que el comportament en les 
afiliacions a la Seguretat Social segueix un ma-
teix patró, centrant-se les afiliacions en el quart 
trimestre de l’any i existint una marcada estaci-
onalitat en aquestes comarques d’acord al total 
de la Comunitat Valenciana. 2) Que l’estudi de-
tallat en els municipis, també referit a l’afiliació, 
considerat l’existència d’un Pacte per l’ocupació 
orientada a la creació d’empreses i ocupació, 
constata, que l’existència d’aquesta mena d’en-
titats no repercuteix en una major afiliació, res-
pecte als municipis no participants.

Els resultats obtinguts per les dades quantitati-
ves relacionades amb el detectat en l’apartat D 
de l’estudi qualitatiu, evidencien que no es de-
tecta una relació entre Institucions- Ocupació, 
almenys en nombre d’ocupacions.

Empreses

En aquest apartat estem analitzant les infor-
macions obtingudes en SABI i ORBIS per a les 
empreses “tradicionals” del sector tèxtil inclo-
ses en els epígrafs del CNAE-93 17.1, 17.2, 17.3, 
17.6, 17.7 i 18.2 i contrastant-les amb les inclo-
ses en els epígrafs que abasten a les més “in-
novadores”: 17.4 i 17.5.

Del total d’empreses incloses en els codis que 
inclouen a les innovadores (17.4 i 17.5, tèxtil 
tècnic), s’ha detectat un total de 362 empreses 
localitzades a la Comunitat Valenciana, de les 
quals 168 es correspon a empreses situades en 
aquestes comarques objecte d’estudi. Cal no-
tar que és la Comunitat Autònoma amb major 
nombre d’empreses en aquests subsectors.

Com a primera conclusió s’evidencia una con-
centració geogràfica i especialització producti-
va en el territori valencià de les activitats més 
innovadores del tèxtil com són les “17.4” (Fabri-
cació d’altres articles confeccionats amb tèxtils, 
excepte peces de vestir) i 17.5 (Altres indústries 
tèxtils). També cal destacar que, malgrat l’aglo-
meració d’empreses en aquesta zona, la dimen-
sió i facturació evidencien que la immensa ma-
joria són petites empreses i alguna mitjana, però 
que en general la dimensió tendeix a ser reduïda.

En línia amb l’apartat F del qüestionari, més que 
una diversificació productiva el territori tèxtil 
d’Alcoi-Ontinyent s’ha especialitzat i derivat cap 
a activitats com la fabricació de mantes de la 
llar i viatge; la fabricació de roba de llit, taula, 
bany i cuina; la fabricació de tèxtils tècnics com 
a lones, tendes de campanya, veles d’embarca-
cions, jupetins salvavides, paracaigudes, etc.; i 
la fabricació de catifes i moquetes i cordades, 
cordills, i xarxes; entre altres.
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Innovació

Aquest apartat és on estem tenint més proble-
mes per a aconseguir algun tipus d’informació 
que siga útil per al nostre estudi. D’una banda, la 
OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques) 
només proveeix informació de dades agregades 
per productes i comunitats autònomes, no exis-
tint una diferenciació a nivell territorial menor. 
Per un altre, la informació existent en el Portal 
Estadístic de la Generalitat Valenciana està molt 
condicionada pel secret de les empreses, per la 
qual cosa l’estudi dels tipus d’innovacions (Dis-
seny industrial, Marques, Nom Comercial i Pa-
tents) pot estar mediatitzat per aquesta situació.

Malgrat això, estem realitzant una observació 
longitudinal que abasta diversos períodes de 
temps per a contrastar si un territori (Comuni-
tat Valenciana) té un millor o pitjor exercici que 
la resta de Comunitats Autònomes, així com 
veure si la tendència del seu comportament és 
positiva o negativa.

L’observació de les dades fins ara obtingudes 
evidència que, en general, la quantitat d’empre-
ses innovadores està relacionada amb el nombre 
d’habitants de cada Comunitat, sent Madrid i Ca-
talunya les que més empreses innovadores pos-
seeixen, seguides per la Comunitat Valenciana i 
Euskadi. Les diferències venen motivades per la 
repercussió de les innovacions en les xifres de 
negoci, on Comunitats amb menor representa-
ció aconsegueixen tindre percentatges de negoci 
relativament alts en comparació amb les grans 
Comunitats de Madrid i Catalunya. En el cas de la 
Comunitat Valenciana el resultat és pobre, sent 
una de les Comunitats amb més empreses inno-
vadores i, a la vegada, de les que menys reper-
cuteix la innovació en el negoci de les empreses. 
Aquest resultat s’alinea amb algunes evidències 
recollides en l’apartat A de l’estudi qualitatiu (la 
capacitat innovadora del territori).

Seguint amb les innovacions, l’estudi longitu-
dinal evidència una major activitat innovadora 
en els anys de la crisi econòmica, reduint-se 

aquesta actitud davant la innovació a mesura 
que l’economia anava millorant la seua salut. 
Aquest empenyiment innovador en la crisi, cen-
trada en els processos i les marques, justifi-
quen la necessitat d’optimitzar costos i l’especi-
alització de l’activitat productiva i, d’altra banda, 
la necessitat de crear imatge per als processos 
d’internacionalització que han dut a terme mol-
tes d’aquestes empreses.

PART II: RESUM ANÀLISI QUALITATIVA

La capacitat innovadora del territori

En aquest bloc s’ha analitzat la capacitat que 
té el territori per a incorporar innovacions. S’ha 
detectat que la majoria dels entrevistats con-
sideren que existeix una falta real de voluntat 
pels organismes públics per a invertir en la cre-
ació i consolidació de les comarques centrals de 
València i Alacant com a territoris innovadors. A 
més, molts casos també citen altres aspectes 
com ara la necessitat d’una bona planificació 
estratègica i una millora de la qualificació dels 
treballadors.

Com a detall, pràcticament tots els entrevistats 
consideren que, en comparació amb altres ter-
ritoris, les Comarques Centrals Valencianes es 
troben en una situació igual o pitjor, especial-
ment si les comparem amb aquells territoris 
més pròxims econòmicament parlant (Euskadi, 
Catalunya o Madrid).

Ecosistema de la innovació

En aquest bloc s’han estudiat les opinions sobre 
el rol que estan jugant les entitats de coneixe-
ment, les financeres, les AAPP i institucions i la 
ciutadania. La majoria dels casos són consci-
ents de les organitzacions de suport que exis-
teixen en el seu entorn (més concretament, AI-
TEX, ATEVAL, CEEI, CDTI i universitats van estar 
presents en les contestacions dels entrevistats). 
Les persones que han treballat amb aquestes 
organitzacions solen tindre una opinió positiva. 
Moltes d’elles han usat els serveis d’aquestes 



142

4. INNOVACIÓ, FORMACIÓ I TERRITORI.  LA INDÚSTRIA TÈXTIL A L’ALCOIÀ, EL COMTAT  I LA VALL D’ALBAIDA

associacions per a millorar qüestions com les 
referides a la mà d’obra, innovacions tecnològi-
ques o certificacions.

Entitats financeres, Administracions 
públiques i Ciutadania

S’han observat opinions dispars en les contes-
tacions. Alguns entrevistats han treballat amb 
bancs, tenint experiències tant positives com 
negatives. Altres han usat organismes relacio-
nats amb la innovació com CDTI, IVF; la majoria 
amb experiències positives. No obstant això, al-
guns entrevistats reclamen una menor càrrega 
burocràtica per a poder accedir a aquest tipus 
de fonts de finançament.

Com a primers agents públics amb els quals es 
relacionen les empreses, les administracions 
locals són considerades molt importants pels 
casos analitzats. Els motius més recurrents per 
a justificar la seua importància són l’ordenació 
del sòl, el suport de les empreses i promoció 
econòmica; i la coordinació entre els diferents 
actors del territori.

No obstant això, molts casos han sigut especi-
alment crítics amb altres organismes públics 
existents. Les principals deficiències que troben 
estan relacionades amb la imatge idealitzada 
de les activitats productives des d’organismes 
públics. Per tant, es considera que s’haurien 
d’acostar amb major intensitat a conéixer els 
problemes reals de les empreses del territori. 
A més, també es va recalcar l’existència de du-
plicitats de tasques i ineficiències en multitud 
d’organismes, en els quals s’hauria de millorar 
la seua eficiència.

En general, es considera que la ciutadania està 
oberta a ser innovadora. Alguns programes de 
participació ciutadana i fòrums han tingut cert 
èxit. Per contra, se sol·liciten alguns equipa-
ments com el futur hospital comarcal i places 
mèdiques. A més, les infraestructures es veuen 
relativament afectades. Si bé l’autovia del Medi-
terrani està prop de la zona, existeixen deficièn-

cies en direcció a Gandia, i en l’accés a la xarxa 
ferroviària.

Innovació en el territori

En aquest bloc s’han contrastat les possibilitats 
d’innovació amb les quals compta el territori. 
Per a això s’han tingut en compte les opinions 
sobre la capacitat que les empreses, els tèc-
nics, l’àmbit col·laboratiu de les empreses, el 
medi ambient i els treballadors. 

Respecte a les empreses, a més del tèxtil, altres 
sectors com l’alimentació (vi, oli) i el turisme 
rural es consideren els principals motors pro-
ductius de la zona. Gran part dels entrevistats 
consideren que les innovacions susceptibles 
d’aplicació i viables són aquelles que afecten la 
millora de l’organització productiva. En aquest 
apartat s’inclouen aspectes com ara una ma-
jor cooperació entre empreses (brainstorming, i 
intercanvi d’informació), millora del rendiment 
de treballadors i de la seua qualificació pro-
fessional. Quant a la mà d’obra, es percep que 
amb capacitats bàsiques es pot desenvolupar 
gran part del procés tèxtil, encara que existei-
xen algunes excepcions (p. ex.: Manipulat amb 
productes químics).

Relatiu als tècnics, existeix una àmplia varietat 
sobre el perfil que els tècnics haurien de com-
plir. Per tant, es considera que haurien de ser 
experts en innovació tant en procés i producte 
com en comercialització. A més, aquesta figura 
es considera molt important per tots els casos 
analitzats.

En l’àmbit de col·laboració de les empreses 
cal destacar que fins fa poc les empreses op-
taven per un camí en solitari. Però, des de fa 
uns pocs anys s’observa que les empreses de-
cideixen col·laborar entre elles per a l’intercanvi 
d’informació. En aquest sentit, el paper de les 
organitzacions de suport hauria de ser el de 
catalitzador de la informació i posada en comú 
d’informació rellevant. Es detecta que aquelles 
empreses amb major col·laboració, són les que 
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perceben major èxit en les seues accions co-
mercials.

El problema mediambiental continua veient-se 
com un problema reactiu, i encara hi ha poca 
consciència sobre la importància de la seua 
cura. Malgrat això, la certificació mediambien-
tal s’observa com a necessària per a accedir a 
concursos públics o per a complir amb els re-
quisits dels seus clients. Per això, moltes em-
preses estan interessades a obtindre els seus 
respectius certificats mediambientals.

En la relació Innovació-Territori-Formació i els 
Treballadors, un aspecte clau és la capacitat 
d’absorció que posseïsca cadascun dels ens i 
un altre és la voluntat i predisposició a tindre 
aqueixa capacitat d’absorció .En general, exis-
teix la percepció que la mà d’obra present en el 
territori està lleugerament disposada a millorar 
la seua qualificació. No obstant això, cal tindre 
una sèrie de consideracions en compte:

• L’edat del treballador sembla afectar la predis-
posició a prendre noves accions formatives.

• La formació ha de realitzar-se dins de la 
jornada laboral, i ha de ser secundada amb 
mesures que ho fomenten com ara ajudes al 
transport i a la conciliació.

• Encara que hi ha certa oferta en FP en el 
terreny, no existeix consciència d’això pels 
empresaris, ja que molts desconeixen l’exis-
tència d’aquests cicles formatius. A més, 
aquesta formació està poc sol·licitada per 
l’alumnat, que mostra més interés per altres 
perfils professionals.

Formació

Finalment, en aquest apartat presentem de for-
ma resumida les opinions sobre l’eficàcia dels 
actuals programes formatius.

Les empreses són relativament capaces de 
detectar les necessitats formatives que neces-

siten. En aquest sentit, la formació sol·licitada 
pot desgranar-se en dos grups. D’una banda, la 
formació específica és altament valorada (tei-
xiduria, filatures, processos químics), encara 
que no existeix molta mà d’obra capacitada. Per 
això, les empreses incorren en certs problemes 
derivats. En segon lloc, les noves tecnologies 
específiques (tecnologia tèxtil) i transversals 
(ciberseguretat i e-commerce) i gestió mediam-
biental són de creixent interès.

Qüestionari per sector econòmic: indústria

Finalment, en aquest últim bloc es relacionen 
les opinions sobre un conjunt de 14 ítems cen-
trats en aspectes de la indústria tèxtil:

1. Diversificació industrial. El nivell de diver-
sificació industrial és baix, i els principals 
subsectors presents en el territori són en 
la seua gran majoria del tèxtil, hi ha també 
una mica de plàstics, cosmètica, maquinària 
i serveis auxiliars.

2. Infraestructures, comunicació, accessibilitat i 
preu el sòl. El paper que exerceixen les infra-
estructures, comunicació, accessibilitat i preu 
del sòl són molt importants, i seria important 
millorar-les. Destaquen algunes reclamacions 
relacionades amb el Corredor Mediterrani.

3. Recursos específics. En aquest apartat les 
opinions són molt dispars i depenen de l’ac-
tivitat principal de l’enquestat.

4. Nivell de formació d’empresaris i treballa-
dors. Amb caràcter general s’evidencia la 
necessitat de professionals per a la part 
operativa de fàbriques. Es necessiten espe-
cialistes en les diferents parts dels proces-
sos productius.

5. Esforç innovador. Generalment s’innova poc 
i es fa de forma més reactiva que proacti-
va. Es fan coses, però insuficients. Ací la di-
mensió de les empreses juga un paper fona-
mental, que podria ser cobert per una major 
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cooperació interempresarial, que no és molt 
profunda i que caldria reforçar.

6. Tipus d’innovacions. S’opina que les princi-
pals innovacions són de processos, encara 
que algunes de les empreses també ho han 
fet per producte (potser una raó és perquè 
les empreses seleccionades ho han sigut pel 
seu ampli perfil innovador).

7. Centres tecnològics i institucions de suport. 
El rol que estan exercint els Centres tecno-
lògics i les institucions de suport es percep 
com a insuficient, encara que es valora que 
és necessari. Si bé el servei oferit en matèria 
d’I+D és ben conegut, la seua capacitat per a 
traduir els resultats dels projectes d’I+D en 
innovació és més limitada.

8. Localització del Mercat. S’evidencia una alta 
disparitat en les respostes recollides, però 
es podria afirmar que a parts iguals els mer-
cats són l’autonòmic, el nacional i l’internaci-
onal (33% cadascun).

9. Certificacions de qualitat. La majoria afirma 
que posseeix algun tipus de certificació (ISO, 
OEKOTEX, etc.) 

10. Innovacions de comercialització. Existeixen 
disparitats, però les evidenciades es basen 
en la venda on-line.

11. Transformació digital. Els enquestats reco-
neixen una baixa transformació digital.

12. Col·laboració interempresarial. Poca i espe-
cialment en la Central de Compres i assis-
tència conjunta a fires.

13. Xarxes amb altres empreses. Es manifesta 
que pràcticament no s’han creat xarxes.

14. Administracions Públiques (AAPP). S’iden-
tifiquen les entitats claus del territori (CEEI, 
ATEVAL, AITEX, COEVAL, INNOVALL) i el pa-
per dels Ajuntaments.

A manera de conclusió

L’estudi “Innovació, Formació i Territori” té per 
objectiu analitzar l’impacte que la innovació té 
en l’ocupació industrial del sector tèxtil localitzat 
a les comarques centrals de la Comunitat Valen-
ciana (l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida). Per 
a tal propòsit s’han desenvolupats dues anàlisis, 
una longitudinal explotant diverses bases de da-
des i una altra transversal basada en entrevistes 
a 20 experts. En el primer cas hem analitzat la 
capacitat del territori en la generació d’innova-
cions, en el segon hem contrastat la capacitat 
d’aquest en la implementació d’aquestes. Com 
a resultat d’això hem detectat una situació que 
podria catalogar-se de preocupant.

Al llarg de les pàgines de l’estudi expliquem el 
perquè d’aquesta valoració, els principals rep-
tes als quals s’haurien de fer front, i futures lí-
nies de treball; tot això emmarcat dins del sec-
tor tèxtil.

Efectivament, el tèxtil és un sector dels denomi-
nats tradicionals i caracteritzats perquè la ma-
joria de les innovacions tenen el seu origen en 
els proveïdors (maquinària, química, etc.). Això 
explica que malgrat concentrar la CV quasi el 
33% de l’activitat nacional, i de comptar amb el 
major nombre d’empreses que pertanyen als 
subsectors tèxtils més intensius en capital (tèc-
nics i llar) no es detecta cap element diferen-
ciador en les seues taxes d’innovació (patents, 
marques, etc.). A més, quan comparem el nom-
bre d’empreses innovadores que es registren 
en la CV i l’efecte d’aquestes activitats en nous 
productes observem un desequilibri negatiu: 
s’implementen menys innovacions de les que 
caldria esperar. 

Quina valoració fan els experts de l’àmbit in-
novador del territori? Quins aspectes expli-
quen la seua situació actual? Què es pot fer?

Per a donar resposta a aquestes qüestions ens 
hem entrevistat amb tres tipus d’agents: repre-
sentants d’empreses (gerents i amos d’algunes 
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de les empreses tèxtils més significatives del 
territori), organitzacions de suport (ATEVAL, AI-
TEX, INNOVAL, etc.) i Administracions Públiques 
(Ajuntaments, Universitat, etc.). Aquesta diversa 
composició ens ha mostrat una visió més po-
sitiva sobre les possibilitats del territori que la 
capacitat que actualment té el mateix per a in-
corporar innovacions, sent els polítics els més 
optimistes sobre aquest tema. D’aquesta anàlisi 
emana un primer repte relacionat amb la neces-
sitat d’una estratègia clara per a adaptar el terri-
tori a la transformació digital que s’està produint 
en les àrees econòmiques caracteritzades per 
tindre activitats manufactureres.

Un altre resultat rellevant és l’alta valoració i 
reconeixement que es fa a l’ecosistema innova-
dor però l’evidència d’una falta de coordinació 
entre els diferents participants en aquest. Això 
ens porta a suggerir l’existència d’un segon 
repte quant a la coordinació de tots els agents 
de l’ecosistema tèxtil valencià d’innovació. 

En l’apartat d’actius per a la innovació es de-
tecten dos clars aspectes que podrien ser mú-
tuament influents: s’innova sobretot en procés 
(maquinària) i es necessiten professionals qua-
lificats per a desenvolupar altres tipus d’inno-

vació (producte i mercats). En aquest bloc el 
repte és la dotació de serveis formatius que do-
nen resposta a aqueixa demanda evidenciada 
sobretot pel col·lectiu dels empresaris tèxtils.

Finalment, el nostre treball caracteritza la in-
novació en el tèxtil valencià de reactiva, basada 
en processos i necessitada d’una formació pro-
fessional que permeta implementar i desenvo-
lupar iniciatives empresarials que sorgeixen en 
el clúster. També evidencia un efecte marginal 
de la mateixa en l’ocupació. Potser això últim 
és degut a un cert retard entre la implemen-
tació i el seu efecte. No obstant això, enfront 
dels nous desafiaments de la indústria 4.0 i la 
competència dels països de baixos costos una 
major coordinació i eficàcia de les Polítiques 
Públiques en aquesta matèria s’endevinen fo-
namentals. Institucions com ATEVAL i AITEX, i 
un decidit suport cap a la capacitació dels nous 
perfils requerits suposen un primer pas. Una 
altra línia de treball podria ser la continuació 
d’aquest estudi investigant les accions que sug-
geririen els experts del territori. La creació d’un 
“Observatori de la Innovació en el Tèxtil” encar-
regat de compilar la investigació que es realitza 
i d’avaluar la seua implementació, completaria 
les propostes anteriors.
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1. SEMBLANÇA DEL TERRITORI

La Foia de Castalla és un territori situat a l’in-
terior de la província d’Alacant format pels 
municipis d’Ibi, Onil, Tibi i Castalla. Durant una 
gran part del segle XX l’activitat econòmica en 
la Foia de Castalla ha estat vinculada de mane-
ra essencial a la producció d’articles de joguet. 
L’elevada especialització d’aquesta àrea en la 
indústria joguetera ha portat al fet que tradici-
onalment se la identificara com un districte in-
dustrial o un clúster del joguet. No obstant això, 
aquest territori que també ha sigut denominat 
“la vall del joguet”, presenta hui en dia una base 
industrial molt diversificada. L’activitat industri-
al continua tenint un gran pes en aquest territori 
però en l’actualitat el sector del joguet no és la 
principal activitat industrial de l’àrea, situant-se 
per damunt d’aquesta la indústria de fabrica-
ció de productes de plàstics i la indústria de fa-
bricació de productes metàl·lics. La rellevància 
d’aquesta àrea en la fabricació industrial ha fet 
que fora objecte de nombrosos estudis acadè-
mics que han anat mostrant la transformació 
experimentada. Així, els estudis sobre el distric-
te del joguet de la Foia de Castalla i els avan-

tatges d’aquest model d’organització industrial 
per al conjunt de les empreses de l’àrea (Ybarra 
et al., 2000; Valero Escandell, 1997; Hernández 
Sancho, 2005), han anat donant pas a estudis 
que mostren l’evolució del districte i el procés 
de diversificació industrial experimentat (Ybar-
ra i Santa María, 2008; Ybarra et al., 2009; Fus-
ter i Santa María, 2013).

L’origen industrial d’aquest territori se situa en 
les primeres dècades del segle XX, en les quals 
es produeix la transformació d’un territori pre-
dominantment rural a una zona de caràcter in-
dustrial i mercantil. Entre 1960 i 1980 la creació 
d’empreses va ser constant dins d’un procés 
continu basat en l’adopció de noves tècniques 
productives. La indústria del joguet va anar de-
senvolupant-se i aquesta àrea es va conformar 
com la principal zona productora i exportadora 
de joguets d’Espanya. En aquests anys el sector 
mostrava una elevada competitivitat, fonamen-
talment en la producció de joguet tradicional. 

Des de finals dels anys vuitanta, la situació de la 
indústria en la Foia s’enfrontarà a grans canvis 
derivats principalment de la progressiva ober-
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tura dels mercats que van afavorir l’aparició de 
nous països productors en el context competi-
tiu. Aquesta nova situació desencadenarà una 
crisi de creixement i de competitivitat en la in-
dústria del joguet de la Foia. El sector supor-
tarà la desaparició d’empreses emblemàtiques, 
registrant reduccions en el nombre d’empreses 
i de treballadors. A més, les petites i mitjanes 
empreses experimentaran un procés de rees-
tructuració, externalitzant determinades fases 
de la producció que seran subministrades per 
altres empreses amb major eficàcia. 

És important assenyalar que el model industrial 
que caracteritza a la Foia de Castalla durant els 
anys vuitanta i noranta s’identifica amb la figu-
ra del districte industrial o clúster. Aquest mo-
del d’organització industrial es basa en l’eficaç 
funcionament d’un sistema de petites i mitjanes 
empreses, concentrades geogràficament i amb 
una forta especialització productiva local. El 
sistema productiu de la Foia de Castalla estava 
conformat tant per empreses jogueteres com 
per altres empreses que bàsicament produïen 
per a aquest sector com a empreses proveïdo-
res de matèries primeres, components i altres 
productes intermedis: plàstics, transformats 
metàl·lics, cartó, tèxtils, components metàl·lics 
i electrònics, etc. Aquesta forta especialització 
es traduïa en elevats nivells de subcontractació 
i col·laboració interempresarial entre les em-
preses de l’àrea. En molts casos, l’origen de les 
empreses auxiliars es troba en els períodes de 
crisis, en els quals treballadors que desenvo-
lupaven una determinada funció en l’empresa 
munten el seu propi taller, apareixent petites 
empreses especialitzades. Un aspecte destaca-
ble en aquest procés és l’existència d’un elevat 
coneixement tècnic que facilita la creació de no-
ves empreses especialitzades. 

Els anys noranta suposen una intensificació 
de la pressió competitiva derivada del procés 
de globalització, desencadenant processos de 
deslocalització productiva en els quals em-
preses de la Foia desplaçaran part de la fabri-
cació cap a països de baix cost de mà d’obra, 

aprofundint una crisi en el sistema productiu 
industrial. A més, la indústria del joguet de la 
Foia es veurà afectada per altres aspectes com 
la caiguda de la taxa de natalitat, el canvi de 
comportament dels agents econòmics com a 
consumidors, amb pautes de consum més in-
fluïdes per la moda i molt condicionades per la 
publicitat, així com per la creixent demanda de 
videojocs i jocs electrònics, en detriment del jo-
guet clàssic (Ybarra, 2008). Tots aquests factors 
van incidir en la pèrdua de mercats nacionals i 
estrangers, i van accentuar la difícil situació a la 
qual va haver d’enfrontar-se el sector. Aquesta 
crisi de la indústria del joguet va tindre efectes 
greus a nivell local, amb la desaparició d’em-
preses jogueteres i amb una incidència directa 
en empreses de la indústria auxiliar, que van 
veure com la seua activitat també es reduïa. La 
resposta de moltes de les empreses tant del 
joguet com auxiliars va ser orientar la seua es-
pecialització cap a processos com la injecció de 
plàstics i els processos metall-mecànics (ma-
tricería i motlles).

Des de llavors, la Foia de Castalla ha anat recon-
vertint-se i transformant-se en una àrea espe-
cialitzada en processos productius. Actualment 
la Foia compta amb una potent multi-indústria 
en la qual destaquen empreses fabricadores 
d’envasos, embalatges, productes metàl·lics, 
maquinària, productes plàstics, productes per 
a construcció, mobles, etc. La indústria jogue-
tera continua tenint una presència destacada 
en l’àrea, però comparteix protagonisme amb 
altres sectors industrials. Tal com es recull en 
el Pla Estratègic de la Vall del Joguet, es trac-
ta d’un clúster territorial totalment diversificat 
que aporta solucions industrials i de consum 
amb produccions que es dirigeixen cap a sec-
tors molt diversos i, en alguns casos, de gran 
exigència en termes de qualitat industrial com 
és l’automoció, robòtica, construcció, alimenta-
ció i begudes, puericultura, cosmètica, sector 
farmacèutic, etc.

L’anàlisi dels treballadors afiliats en indústria 
en la Foia mostra com el sector de fabricació 
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de productes plàstics és la principal activitat 
d’aquesta àrea, concentrant el 13,3% d’afiliats 
a la Seguretat Social (taula 1). Després d’aquest 
sector destaca la fabricació de productes me-
tàl·lics, que absorbeix el 9,1% del total d’afiliats. 
La tercera activitat en l’àrea correspon a altres 
indústries manufactureres, amb un 8,2% del 

total de treballadors, classificació on s’inclou 
la fabricació de joguets. Per tant, les tres pri-
meres activitats de la Foia pertanyen al sector 
industrial. Altres activitats industrials amb una 
presència destacada en aquest territori són la 
fabricació de maquinària i equip, la fabricació 
de mobles i la indústria del paper.

CNAE09 2012 2016
%/total 

2016
Inc 2016-

2012

 22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 1553 2011 13,32 29,49

 25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip 883 1377 9,12 55,95

 32 Altres indústries manufactureres 1122 1234 8,17 9,98

 47 Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes 1072 1129 7,48 5,32

 46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor 
imotocicletes

765 965 6,39 26,14

 56 Serveis de menjars i begudes 655 899 5,95 37,25

 49 Transport terrestre i per canonada 471 631 4,18 33,97

 43 Activitats de construcció especialitzada 434 514 3,40 18,43

 28 Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p 504 501 3,32 -0,60

 31 Fabricació de mobles 342 479 3,17 40,06

 85 Educació 256 428 2,83 67,19

 84 Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 362 381 2,52 5,25

 41 Construcció d'edificis 197 325 2,15 64,97

 17 Indústria del paper 260 302 2,00 16,15

 24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaleacions 228 279 1,85 22,37

 18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 186 252 1,67 35,48

 45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 197 235 1,56 19,29

 69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 193 220 1,46 13,99

 81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 224 214 1,42 -4,46

 10 Indústria de l'alimentació 191 210 1,39 9,95

 96 Altres serveis personals 187 199 1,32 6,42

 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 121 174 1,15 43,80

 01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes 188 167 1,11 -11,17

 86 Activitats sanitàries 72 111 0,74 54,17

 27 Fabricació de material i equip elèctric 88 106 0,70 20,45

 13 Indústria tèxtil 47 101 0,67 114,89

Resta d'activitats (activitats amb menys de 100 treballadors en 2016) 1225 1655 10,96 35,10

Total 12023 15099 100,00 25,58

Taula 1. Treballadors afiliats a la Seguretat Social en la Foia de Castalla segons CNAE

Font: Treballadors afiliats a la Seguretat Social (4t trimestre). Tresoreria General de la Seguretat Social.
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En el gràfic 1 es pot observar la rellevància de 
les cinc primeres activitats industrials de la Foia 
de Castalla en el conjunt de l’activitat industrial 
d’aquest territori. De manera conjunta aquestes 
activitats suposen el 75% del total d’afiliats en 
indústria.

Quant als municipis que integren la Foia, Ibi és 
el que té un major pes en la indústria d’aquest 
territori, concentrant el 55,2% del total de tre-
balladors industrials de l’àrea. Castalla se situa 
en segon lloc amb un 22,8% i a continuació Onil, 
amb un 20,5%. El pes de Tibi és molt menor, 
amb tan sols un 1,5% dels treballadors indus-
trials de la Foia (taula 2). 

D’altra banda, una anàlisi per sectors permet 
assenyalar com a Ibi té gran rellevància tant la 
fabricació de productes plàstics com de produc-
tes metàl·lics. En el cas d’Onil, destaca el sector 
d’altres indústries manufactureres (indústria 
del joguet), concentrant-se en aquest municipi 
el 57,9% dels treballadors del sector de la Foia 
(gràfic 2). També té gran rellevància en aquest 
municipi la fabricació de maquinària i equip. 
Finalment, cal assenyalar que la fabricació de 
mobles està bàsicament localitzada en el mu-
nicipi de Castalla, que concentra el 92,7% dels 
treballadors d’aquest sector de la Foia, i en el 
qual destaca la presència d’una gran empresa 
de mobiliari d’oficina. 

Gràfic 1. Principals activitats industrials de la Foia de 

Castalla. Treballadors afiliats a la Seguretat Social se-

gons activitat industrial (%). 2016

Font: Treballadors afiliats a la Seguretat Social. Tresoreria 

General de la S.S.

Pel que respecta a l’evolució de la indústria en 
la Foia en els últims anys, aquesta àrea no ha 
sigut aliena a la situació de crisi industrial pati-
da a la Comunitat Valenciana des de comença-
ment del segle XXI. La crisi econòmica mundial 
va afonar encara més al sector industrial, que 
va experimentar durant aquests anys una im-
portant reculada en termes de valor afegit, em-
preses i ocupació (Salom i Albertos, 2014). No 
obstant això, des de l’any 2013 l’evolució que ha 
mostrat aquesta àrea ha estat positiva. La Foia 
de Castalla continua amb una forta especialit-
zació industrial, sector que absorbeix la meitat 
dels treballadors de l’àrea (taula 2). En 2018 les 
empreses industrials de la Foia ascendien a 
746, mentre que els treballadors en aquest sec-
tor eren 8.552 (afiliats en el primer trimestre de 
2019). A més, l’evolució dels treballadors afili-
ats en indústria mostra un augment del 30,8% 
entre 2012 i el primer trimestre de 2019. 

Gràfic 2. Principals activitats industrials de la Foia de 

Castalla. Treballadors afiliats a la Seguretat Social per 

municipi (%). 2016

Font: Treballadors afiliats a la Seguretat Social (4t trimes-

tre). Tresoreria General de la Seguretat Social.

Resta activitats - 25%

Altres industries - 17%

Mobles - 6%

Maquinaria - 7%

Productes metàlics - 18%

Cautxú i plàstics - 27%



152

5. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR INDUSTRIAL EN LA FOIA DE CASTALLA

  Empreses Treballadors Variació treballadors 2012-2019 

  Total %/ total Total Agric (%) Ind (%) Const (%) Serv (%) Total (%) Agric (%) Ind (%) Const (%) Serv (%)

Castalla 843 25,49 4095 1,32 54,41 8,72 35,56 44,85 10,2 58,58 10,53 38,67

Ibi 1774 53,64 9984 0,65 49,71 5,07 44,57 34,39 -30,11 33,34 40,95 36,71

Onil 591 17,87 2451 0,86 51,37 5,3 42,47 7,78 -8,7 1,86 12,07 15,8

Tibi 99 2,99 352 3,13 29,26 11,93 55,68 5,07 57,14 -19,53 35,48 15,98

Total 3307 100,00 16.882 0,89 50,66 6,13 42,31 30,83 -9,41 30,84 23,59 33,41

Taula 2. Empreses actives (2018) i treballadors afiliats a 

la Seguretat Social (primer trimestre 2019) segons sec-

tor d’activitat econòmica.

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i 

Institut Social de la Marina (ISM). Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

El procés de diversificació industrial que ha 
tingut lloc en la Foia de Castalla l’ha configu-
rada com una de les principals zones del país 
especialitzada en la subcontractació de pro-
cessos industrials. No obstant això, en l’actu-
alitat les empreses jogueteres instal·lades a 
la Vall del Joguet tenen una gran rellevància, 
mantenint-se la Foia com la zona per excel-
lència de producció de joguet tradicional a 
Espanya. D’altra banda, l’evolució que estan 
registrant els diferents sectors industrials en 
la Foia en els últims anys mostra que les ac-
tivitats que continuen guanyant pes en l’àrea 
són la fabricació de productes metàl·lics, que 
entre 2012 i 2016 incrementa un 56% el nom-
bre de treballadors (taula 1), la indústria de 
fabricació de mobles, que registra un incre-
ment del 40%, la indústria de la fusta, amb 
un 44%, i la fabricació de productes plàstics, 
amb un 30%. El sector d’altres productes 
manufacturers, que inclou la fabricació de 
joguets, mostra no obstant això una taxa de 
creixement menor, que se situa en un 10%. 
Per tant, en aquests últims anys continuen 
guanyant rellevància en la Foia les activitats 
de processos industrials, plàstic i metall, i la 
indústria del moble. 

Pel que respecta a la indústria del joguet, el 
sector està des de fa anys experimentant ajus-
taments, registrant quotes decreixents en el 
conjunt de les exportacions alacantines i tam-
bé disminuint el seu pes en el conjunt de les 
exportacions del sector a Espanya. En concret, 
entre 2001 i 2018, les exportacions de joguets 
alacantines han passat de suposar el 5,6% del 
total d’exportacions de la província d’Alacant 
al 4%. Així mateix, han passat de suposar el 
26,3% del total d’exportacions espanyoles de 
joguet al 15,3% en aquest període. La intensa 
competència internacional, tant en costos com 
en productes i marques, ha repercutit en l’evo-
lució registrada per les exportacions alacan-
tines de joguets (gràfic 3). No obstant això, des 
de 2010 s’ha anat produint una recuperació de 
les vendes en l’exterior en categories de joguet 
tradicional, com ara nines i els seus accessoris, 
joguets de preescolar i joguets d’exterior, que 
estan obtenint èxit tant en el mercat nacional 
com a nivell internacional. No obstant això, les 
xifres d’exportacions es troben lluny de les que 
s’obtenien en els primers anys d’aquest segle.

L’evolució de la Foia de Castalla durant les úl-
times dècades s’ha caracteritzat per la seua 
capacitat d’adaptació al canvi. L’esperit empre-
nedor dels seus empresaris i les capacitats tèc-
niques existents han facilitat la transformació 
de les produccions, reorientant les vendes cap 
a diferents sectors. A més, abans de la crisis 
moltes de les seues empreses dirigien part de 
la seua producció a mercats exteriors, amb de-
partaments de comerç internacional, la qual 
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cosa els ha permés compensar la caiguda de la 
demanda a nivell intern durant la crisi.

Gràfic 3. Exportacions de jocs i joguets de la província 

d’Alacant. Milers d’euros.

Font: Datacomex i elaboració pròpia. Taric 95 joguets, jocs 

Encara que els anys de la crisi van comportar 
el tancament de nombroses empreses també 
van anar sorgint noves empreses amb capa-
citat innovadora i d’emprenedoria. A més, les 
capacitats del territori, amb elevada presència 
d’empreses proveïdores i de capital humà, han 
afavorit que diverses multinacionals hagen ad-
quirit empreses situades en aquest. La presèn-
cia de multinacionals està sent clau en la millo-
ra dels sistemes de producció de les empreses 
proveïdores de l’àrea. En definitiva, la indústria 
ha sigut el motor d’aquesta zona, sent capaç 
de superar diverses crisis i eixir reforçada, la 
qual cosa demostra la capacitat d’adaptació 
d’aquest territori, dels empresaris i de la pròpia 
societat en general.

En el desenvolupament industrial de la Foia han 
exercit un paper rellevant tant les infraestructu-
res de comunicació com la disponibilitat de sòl 
industrial. Pel que fa a les xarxes de comunica-
ció, la Foia es troba en una zona interior de la 
província i encara que ha estat una mica apar-
tada de les xarxes principals de carreteres, la 
creació de l’autovia que connecta Alacant i Va-
lència amb l’interior ha millorat enormement la 
connectivitat (Ibi està a 22 quilòmetres de l’Au-
tovia A-31 de Madrid-Alacant). Actualment, les 
carreteres i autovies han millorat notablement 
la connectivitat d’aquesta zona amb la resta 

d’Espanya. També és destacable la proximitat 
a l’aeroport d’Alacant i al tren AVE Madrid-Ala-
cant, així com als ports de València i Alacant. 
Encara que no està previst que el corredor me-
diterrani passe per la Foia, les comunicacions 
actualment són adequades i aquesta zona està 
especialment ben comunicada. 

D’altra banda, els municipis de la Foia estan 
pròxims entre ells. La distància entre Ibi i Cas-
talla és de 8 quilòmetres i de 9 entre Ibi i Onil. 
La mobilitat laboral és alta entre aquests mu-
nicipis i també acudeixen a la Foia treballadors 
des d’Alcoi. No obstant això, no existeix un ser-
vei públic de transport adient per a aquests tre-
balladors. Per tant, encara que les comunicaci-
ons són adequades, es detecta una deficiència 
quant a la disponibilitat de transport públic.

Quant a sòl industrial, la Foia de Castalla comp-
ta amb un conjunt de polígons industrials. Així, 
a Ibi es disposa de tres polígons industrials, el 
polígon Derramador- el Retiro Casanova, el po-
lígon Casa Pau- Alfaç-II i el polígon Alfaç III. Onil 
compta amb els polígons industrials Els Vasa-
los, La Marjal I i La Marjal II, mentre que Castalla 
compta amb els polígons industrials de núm.1 i 
núm.2 Castalla. Finalment, Tibi disposa del po-
lígon El Maigmó. En els últims anys, els ajun-
taments han comptat amb ajudes de l’IVACE 
dirigides a millorar la qualitat del sòl industrial 
per a l’atracció d’inversions i per a la consolida-
ció i creació d’empreses. Entre les actuacions 
destaquen la millora de l’enllumenat públic i del 
sanejament d’aigües residuals, l’obra civil per a 
la implementació de fibra òptica, sistemes de 
vigilància connectat a la policia, millora de zo-
nes verdes, serveis contra incendis i millora del 
subministrament de gas a alta i baixa pressió. 

No obstant això, actualment existeix en la Foia 
de Castalla una gran demanda de sòl industrial 
que no pot ser satisfeta. En el cas d’Ibi, des de fa 
anys hi ha planificada una ampliació del polígon 
industrial, però la falta de permisos administra-
tius ha retardat la urbanització d’aqueixa zona. 
En aquesta situació, resulta més senzill per a 
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una empresa adquirir instal·lacions ja existents 
i modernitzar-les, que adquirir sòl industrial i 
construir noves instal·lacions, fonamentalment 
pel temps que pot derivar tot el procés. No obs-
tant això, donada l’escassetat de sòl industrial, 
el preu del qual s’esdevé molt elevat.

En definitiva, els retards en la creació de sòl in-
dustrial han suposat un problema al no respon-
dre a les necessitats empresarials. Aquest fet 
ha provocat que empreses multinacionals que 
projectaven instal·lar-se en la zona, al no dis-
posar de sòl, finalment no hagen realitzat les 
inversions previstes. Les conseqüències d’això 
són negatives tant quant a la pèrdua de les in-
versions com en altres aspectes beneficiosos 
que es deriven de la localització d’aquestes 
empreses, com és la transferència de coneixe-
ments avançats a les empreses d’aquest terri-
tori per la proximitat. 

D’altra banda, s’assenyala la conveniència 
d’una coordinació i planificació conjunta del sòl 
industrial dels diferents municipis de la zona. 
Els polígons dels diferents municipis podrien 
dissenyar-se buscant una proximitat entre ells, 
afavorint d’aquesta forma les relacions entre 
les empreses situades en aquests.

Quant a les infraestructures de telecomunica-
cions, es detecten certes deficiències amb la fi-
bra òptica, ja que malgrat la seua disponibilitat, 
el servei que es presta no resulta òptim. Des de 
l’IVACE s’han proporcionat ajudes per a la mo-
dernització dels polígons industrials i per a la 
instal·lació de fibra òptica però el servei mostra 
encara insuficiències. A Ibi ha sigut possible dis-
posar de fibra òptica a través d’un proveïdor lo-
cal. Aquest és un aspecte problemàtic perquè les 
empreses treballen amb arxius de gran volum i 
es necessita la connectivitat amb altres servi-
dors. A més, cada vegada es recorre en major 
mesura a videoconferències, ja que suposen es-
talvis en viatges i en temps. Per tant, seria avan-
tatjós comptar amb diverses empreses que po-
gueren oferir fibra òptica en condicions òptimes 
en els polígons industrials d’aquests municipis.

Quant a energia elèctrica, recentment s’ha po-
sat en marxa una nova subestació elèctrica per 
a proveir a la indústria de la Foia, la qual cosa 
evitarà la saturació a la qual es veia subjecta la 
subestació d’Ibi. Aquesta actuació ha sigut una 
reivindicació dels empresaris des de fa anys, a 
causa de les dificultats a les quals s’han enfron-
tat per a cobrir totes les demandes d’electricitat.

2. INDICADORS D’INNOVACIÓ

A continuació, es mostren una sèrie d’indica-
dors vinculats a l’activitat innovadora amb l’ob-
jectiu de conéixer quina és la posició de les em-
preses de la Foia de Castalla en aquest àmbit. 
En concret, s’analitza el nivell d’utilització d’una 
sèrie d’instruments de protecció de la innova-
ció com són els dissenys industrials, els noms 
comercials, les marques i patents per part de 
les empreses. D’altra banda, es tracta de de-
terminar la rellevància que tenen en la Foia els 
sectors de mitjana-alta tecnologia i alta tecno-
logia, a través de l’anàlisi de les empreses i els 
treballadors pertanyents a aquestes activitats 
en aquest territori.

L’esforç innovador que realitzen les empreses 
constituirà una part fonamental en la conse-
cució d’una posició competitiva en el mercat. 
Es tracta d’anticipar-se a les necessitats dels 
mercats, generar noves idees i transformar-les 
en nous productes, nous processos productius 
i nous models de negoci, i apostar per la intro-
ducció de tecnologies digitals com a impulsores 
de la innovació. D’aquesta forma, el desenvolu-
pament d’activitats innovadores permetrà a les 
empreses beneficiar-se d’una major deman-
da, tant pel fet que les innovacions de produc-
te atraguen a nous consumidors, com perquè 
les innovacions de procés o les organitzatives 
proporcionen major eficiència i hagen abaratit 
els costos, o les de màrqueting afavorisquen 
un increment en les vendes en aconseguir, per 
exemple, la preferència dels consumidors i la 
seua fidelitat. En definitiva, el desenvolupament 
d’aquestes activitats té com a resultat un avan-
tatge competitiu que l’empresa intentarà man-
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tindre el màxim de temps possible i, per tant, 
tractarà de protegir-la mitjançant diverses for-
mes, amb l’objectiu a més de compensar els re-
cursos emprats en el desenvolupament de les 
diverses activitats innovadores.

Un dels instruments de protecció d’activitats 
innovadores són els dissenys industrials, que 
poden fer que un producte siga atractiu, moti-
vant la seua elecció per part dels clients. Per 
tant, els dissenys industrials afegeixen valor 
al producte i pot convertir-se en un element 
important en la decisió de compra. Donada la 
importància d’aquest aspecte, les empreses 
poden sol·licitar la protecció dels dissenys in-
dustrials a través del seu registre en una ofi-
cina de propietat industrial. D’aquesta forma, 
el titular està facultat per a impedir que ter-
cers fabriquen, venguen o importen articles 
que ostenten o incorporen un dibuix o model 
que siga una còpia del dibuix o model protegit, 
quan aquests actes es realitzen amb finalitats 
comercials. Per tant, la protecció dels dissenys 
valuosos sol ser una part fonamental de l’es-
tratègia comercial de qualsevol dissenyador o 
fabricant.

Les empreses de la Foia de Castalla fan un ús 
bastant reduït d’aquesta mena d’instrument, ja 
que es pot observar que entre els anys 2008 
i 2017 la xifra de sol·licituds de dissenys in-
dustrials a Ibi ha variat entre un màxim de 8 
en 2013 i un mínim de 3 (taula 3). En total en 
aquests anys el nombre de sol·licituds a Ibi ha 
ascendit a 44. A Onil durant aquest període la 
sol·licitud de dissenys industrials ha sigut de 29 
i a Castalla de 12. Per tant, en tot aquest període 
la xifra de sol·licituds de dissenys industrials ha 
sigut en la Foia de 85, la qual cosa suposa el 
5,5% del total de la província d’Alacant i el 2,8% 
del total de la Comunitat Valenciana. 

La utilització d’aquest instrument de protecció 
entre les empreses de la Foia, fins i tot sent re-
duïda, és superior a la mitjana de la província 
d’Alacant i de la Comunitat Valenciana quant al 
ràtio que suposen les sol·licituds respecte al to-
tal de treballadors, d’empreses i a la població. 
Així, s’observa que l’any 2017 les sol·licituds 
de dissenys industrials a Ibi suposen el 0,04% 
respecte al total de treballadors del munici-
pi, el 0,47% respecte al total d’empreses, i el 
0,02% en relació amb la població total (taula 4). 

Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ibi 5 4 6 5 2 8 4 3 3 4 44

Castalla 2 1 2 2 1 1 2 1 12

Onil 1 2 3 3 3 5 7 1 4 29

TOTAL PROV_ALACANT 128 151 188 215 166 149 118 132 142 144 1533

TOTAL CV 302 292 346 367 301 339 252 269 289 303 3060

% sobre Província Alacant

Ibi 3,91 2,65 3,19 2,33 1,20 5,37 3,39 2,27 2,11 2,78 2,87

Castalla 1,56 0,66 1,06 0,93 0,00 0,67 0,85 1,52 0,70 0,00 0,78

Onil 0,78 1,32 0,00 1,40 1,81 2,01 4,24 5,30 0,70 2,78 1,89

%/ total CV

Ibi 1,66 1,37 1,73 1,36 0,66 2,36 1,59 1,12 1,04 1,32 1,44

Castalla 0,66 0,34 0,58 0,54 0,00 0,29 0,40 0,74 0,35 0,00 0,39

Onil 0,33 0,68 0,00 0,82 1,00 0,88 1,98 2,60 0,35 1,32 0,95

Taula 3. Nombre de sol·licituds de dissenys industrials. Font: Treballadors afiliats a la Seguretat Social (4 trimes-

tre). Empreses inscrites en la Seguretat Social (4 trimes-

tre). Tresorería General de la Seguretat Social.
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Aquests mateixos ràtios són de 0,02%, 0,24% i 
0,01% a la província d’Alacant i de 0,02%, 0,20% 
i 0,01% a la Comunitat Valenciana. Destaca es-
pecialment el municipi d’Onil. La sol·licitud de 
dissenys industrials en aquest municipi supo-
sa el 0,16% respecte al total de treballadors, el 
1,61% respecte al total d’empreses i el 0,05% 
respecte al total de població, percentatges molt 
més elevats en tots els casos dels registrats de 
mitjana a la província d’Alacant. Per tant, les 
empreses d’Onil, possiblement a causa de la 
mena de producte que fabriquen, joguets que 
es dirigeixen al mercat final, tendeixen a fer un 
major ús d’aquest instrument de protecció.

Un altre dels instruments dels quals disposa 
una empresa per a protegir un aspecte o signe 
distintiu d’aquesta, és la protecció del nom co-
mercial. El nom comercial és un títol que conce-
deix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol 
signe o denominació com a identificador d’una 
empresa en el tràfic mercantil, impedint a uns 
altres la utilització d’aquests signes o altres 
idèntics o similars. Les empreses poden fer ús 
d’aquesta eina per a buscar la diferenciació i 
posicionament empresarial, ja que el propòsit 
del nom comercial és tindre un reconeixement 
en els mercats i que perdure en el temps.

En la Foia de Castalla, el nombre de sol·licituds 
de noms comercials ha oscil·lat entre 2008 i 
2017 entre 2 i 9, amb un total de 44 en tot el 
període (taula 5). L’any 2017, foren 9 les sol·li-
cituds de noms comercials que es van registrar 
en l’oficina de patents i marques. Es pot ob-
servar com en nombre de sol·licituds de noms 
comercials realitzats en tot el període suposa 
el 1,9% del total de la província d’Alacant i el 
0,63% de la Comunitat Valenciana. Aquests per-
centatges se situen per davall dels registrats en 
el cas de sol·licituds de dissenys industrials.

Empreses Treballadors Població

Municipi 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ibi 0,39 0,37 0,47 0,04 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02

Castalla 0,55 0,27 0,00 0,06 0,03 0,00 0,02 0,01 0,00

Onil 2,94 0,40 1,61 0,31 0,04 0,16 0,09 0,01 0,05

Tibi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Prov. Alacant 0,23 0,24 0,24 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Total CV 0,19 0,19 0,20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Taula 4. Sol·licitud de dissenys industrials. Percentatge 

respecte a total treballadors, empreses i població de 

cada territori.

Font: Treballadors afiliats a la Seguretat Social (4 trimes-

tre), Empreses inscrites en la Seguretat Social (4 trimes-

tre). Tresoreria General de la Seguretat Social.
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Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ibi 1 2 4 2 6 7 1 1 7 31

Castalla 1 1 1 2 5

Onil 3 1 2 1 1 8

TOTAL PROV_ALACANT 250 163 162 184 171 216 270 293 279 342 2330

TOTAL CV 710 463 473 578 531 651 819 854 866 1045 6990

% sobre Província Alacant

Ibi 0,40 0,00 1,23 2,17 1,17 2,78 2,59 0,34 0,36 2,05 1,33

Castalla 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,34 0,00 0,58 0,21

Onil 0,00 1,84 0,00 0,54 1,17 0,00 0,37 0,00 0,36 0,00 0,34

%/ total CV

Ibi 0,14 0,00 0,42 0,69 0,38 0,92 0,85 0,12 0,12 0,67 0,44

Castalla 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,12 0,00 0,19 0,07

Onil 0,00 0,65 0,00 0,17 0,38 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,11

Taula 5. Nombre de sol·licituds de noms comercials

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).

Si es considera el nombre de sol·licituds de 
noms comercials en relació al total de treballa-
dors, total d’empreses i població, els ràtios que 
s’obtenen són bastant baixos. Només en el cas 
d’Ibi els ràtios són una mica més elevats que 
els registrats de mitjana a la província d’Alacant 
i a la Comunitat Valenciana. Així, l’any 2017 el 
ràtio respecte al total de treballadors ascendeix 

a 0,08%, sent a la província i a la Comunitat Va-
lenciana el 0,06% (taula 6). En el cas del ràtio 
de sol·licituds respecte al total d’empreses, a 
Ibi es registra el 0,83% mentre que a Alacant la 
dada és d’un 0,58% i a la Comunitat Valenciana 
del 0,69%. Finalment, en relació a la població, el 
ràtio a Ibi és de 0,03%, mentre que a la provín-
cia d’Alacant i a la Comunitat Valenciana és de 
0,02%.

Empreses Treballadors Població

Municipi 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ibi 0,13 0,12 0,83 0,01 0,01 0,08 0,00 0,00 0,03

Castalla 0,28 0,00 0,55 0,03 0,00 0,05 0,01 0,00 0,02

Onil 0,00 0,40 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00

Tibi 2,33 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00

Total Prov_Alacant 0,52 0,48 0,58 0,05 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02

Total CV 0,59 0,58 0,69 0,05 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02

Taula 6. Sol·licituds de noms comercials. Percentatge 

respecte a total treballadors, empreses i població de 

cada territori.

Font: Treballadors afiliats a la Seguretat Social (4 trimes-

tre), Empreses inscrites en la Seguretat Social (4 trimes-

tre). Tresoreria General de la Seguretat Social.
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Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ibi 34 25 30 38 24 14 20 28 29 26 268

Castalla 5 9 8 4 11 10 5 11 7 12 82

Onil 9 12 9 11 8 9 5 7 13 11 94

Tibi 1 5 1 1 1 2 11

TOTAL PROV_ALACANT 1734 1395 1458 1374 1468 1544 1695 1801 1889 1791 16149

TOTAL CV 4.823 3.949 4.014 4.119 4.147 4.492 4.723 4.954 4.915 5.190 45.326

% sobre Província Alacant

Ibi 1,96 1,79 2,06 2,77 1,63 0,91 1,18 1,55 1,54 1,45 1,66

Castalla 0,29 0,65 0,55 0,29 0,75 0,65 0,29 0,61 0,37 0,67 0,51

Onil 0,52 0,86 0,62 0,80 0,54 0,58 0,29 0,39 0,69 0,61 0,58

Tibi 0,06 0,36 0,07 0,00 0,07 0,06 0,12 0,00 0,00 0,00 0,07

%/ total CV

Ibi 0,70 0,63 0,75 0,92 0,58 0,31 0,42 0,57 0,59 0,50 0,59

Castalla 0,10 0,23 0,20 0,10 0,27 0,22 0,11 0,22 0,14 0,23 0,18

Onil 0,19 0,30 0,22 0,27 0,19 0,20 0,11 0,14 0,26 0,21 0,21

Tibi 0,02 0,13 0,02 0,00 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02

Una de les maneres de protegir la identitat cor-
porativa és a través del registre de les marques. 
Les empreses són conscients de la importància 
que té l’ús de les marques per a diferenciar els 
seus productes dels seus competidors. Donat el 
valor de les marques i la importància que una 
marca pot tindre per a l’èxit d’un producte en el 
mercat, és crucial assegurar-se que està regis-
trada en el mercat o els mercats pertinents. En 
el territori de la Foia de Castalla s’observa com 
les sol·licituds de registre de marques han anat 
variant entre 2008 i 2017, situant-se en el cas 

d’Ibi entre un mínim de 14 sol·licituds realitza-
des l’any 2013 a un màxim de 38 l’any 2011. En 
el conjunt d’aquests anys el nombre de sol·lici-
tuds de marques en la Foia ha ascendit a 455. 
L’última dada disponible, per a 2017, mostra un 
total de 49 (taula 7). En el conjunt del període 
les sol·licituds realitzades en la Foia han repre-
sentat el 2,8% del total de la província d’Alacant 
i l’1% del total de la Comunitat Valenciana.

La utilització d’aquest instrument de protecció 
té a Ibi en 2017 un pes similar al que s’obser-
va de mitjana a la província d’Alacant i en el 
conjunt de la Comunitat Valenciana. En 2017, 
el ràtio de sol·licituds de marques en relació al 
total de treballadors del municipi és de 0,28% 
a Ibi, enfront del 0,29% que registra Alacant i 
la Comunitat Valenciana (taula 8). En el cas del 
ràtio de sol·licituds de marques en relació al 
total d’empreses, s’observa com Ibi registra un 
3,08%, mentre que a Alacant i a la Comunitat 
Valenciana és d’un 3,04% i un 3,44% respectiva-

ment. Finalment, quant al pes en relació amb la 
població de cada territori, a Ibi les sol·licituds de 
marques ascendeixen al 0,11%, mentre que a la 
província d’Alacant és de 0,10% i a la Comunitat 
Valenciana del 0,11%. A Castalla i Onil els ràtios 
que s’obtenen en 2017 són una mica superiors. 
Destaca especialment Onil on el ràtio de sol·li-
cituds en relació al nombre de treballadors és 
de 4,45%, quant a empreses és de 4,44% i de 
0,15% en relació a la població. De nou, pot asse-
nyalar-se com moltes de les empreses d’Onil i 
Castalla fabriquen productes dirigits al mercat 
final, i mostren major interés a protegir les se-
ues marques.

Taula 7. Nombre de sol·licituds de marques

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).
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Taula 8. Sol·licituds de marques. Percentatge respecte a 

total treballadors, empreses i població de cada territori.

Font: Treballadors afiliats a la Seguretat Social (4 trimes-

tre), Empreses inscrites en la Seguretat Social (4 trimes-

tre). Tresoreria General de la Seguretat Social.

Finalment, s’analitza la utilització de patents 
per part d’empreses de la Foia de Castalla. La 
patent és un títol de propietat industrial que re-
coneix el dret d’explotar en exclusiva la invenció 
patentada, impedint a uns altres la seua fabri-
cació, venda o utilització sense consentiment 
del titular. La patent pot referir-se a un procedi-
ment nou, un aparell nou, un producte nou o un 
perfeccionament o millora d’aquests. La dura-
ció de la patent és de vint anys, la qual cosa ga-

ranteix a l’empresa la comercialització de la in-
venció durant aqueix temps, obtenint un major 
rendiment de les inversions realitzades per al 
desenvolupament de les innovacions. En la Foia 
de Castalla ha sigut reduït el nombre de sol·li-
cituds de patents realitzada entre 2008 i 2017. 
En total, en aquests anys s’han sol·licitat a Ibi 
26 patents (taula 9). A Castalla s’han sol·licitat 
14 patents durant tot el període, mentre que a 
Onil han sigut 8 i solament 1 a Tibi. De manera 
conjunta, en la Foia el nombre de sol·licituds de 
patents ha sigut de 49. Aquesta dada suposa el 
4,6% del total de la província d’Alacant i el 1,4% 
de la Comunitat Valenciana.

Empreses Treballadors Població

Municipi 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ibi 3,66 3,56 3,08 0,34 0,33 0,28 0,12 0,12 0,11

Castalla 3,04 1,91 3,28 0,33 0,19 0,31 0,11 0,07 0,12

Onil 2,94 5,20 4,44 0,31 0,55 0,45 0,09 0,17 0,15

Tibi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Prov_Alacant 3,19 3,25 3,04 0,32 0,32 0,29 0,10 0,10 0,10

Total CV 3,43 3,31 3,44 0,30 0,28 0,29 0,10 0,10 0,11

Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ibi 4 3 1 3 1 5 2 5 2 26

Castalla 2 4 1 1 1 1 4 14

Onil 1 2 1 1 1 1 1 8

Tibi 1 1

TOTAL PROV_ALACANT 122 121 117 106 96 100 101 100 95 101 1059

TOTAL CV 391 392 399 346 355 361 324 311 392 275 3546

% sobre Província Alacant

Ibi 3,28 2,48 0,85 0,00 3,13 1,00 4,95 2,00 5,26 1,98 2,46

Castalla 1,64 3,31 0,85 0,00 0,00 1,00 0,99 1,00 4,21 0,00 1,32

Onil 0,82 1,65 0,85 0,94 1,04 0,00 0,00 0,00 1,05 0,99 0,76

Tibi 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

%/ total CV

Ibi 1,02 0,77 0,25 0,00 0,85 0,28 1,54 0,64 1,28 0,73 0,73

Castalla 0,51 1,02 0,25 0,00 0,00 0,28 0,31 0,32 1,02 0,00 0,39

Onil 0,26 0,51 0,25 0,29 0,28 0,00 0,00 0,00 0,26 0,36 0,23

Tibi 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Taula 9. Nombre de sol·licituds de patents

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).



160

5. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR INDUSTRIAL EN LA FOIA DE CASTALLA

El ràtio de nombre de sol·licituds de patents en 
relació al total d’empreses mostra com l’any 
2017 la rellevància d’aquest instrument va ser 
major a Ibi (0,24%) que a la província d’Alacant 
(0,17%) i a la Comunitat Valenciana (0,18%) (tau-
la 10). En el cas dels ràtios de sol·licituds de pa-
tents respecte a total de treballadors i població, 
l’any 2017 es registren els mateixos valors a Ibi 
que a Alacant i en el conjunt de la Comunitat 
Valenciana (0,02% respecte al total de treballa-
dors i 0,01% respecte al total d’empreses). En el 
cas d’Onil, l’any 2017 s’observen uns ràtios en 
relació al total d’empreses (0,4%) i treballadors 
(0,04%) bastants més elevats que els registrats 
de mitjana a la província i en la Comunitat. 

Taula 10. Sol·licitud de patents. Percentatge respecte a 

total treballadors, empreses i població de cada territori

Font: Treballadors afiliats a la Seguretat Social (4 trimes-

tre), Empreses inscrites en la Seguretat Social (4 trimes-

tre). Tresoreria General de la Seguretat Social.

Finalment, la informació de subvencions de 
l’Oficina espanyola de patents i marques mos-
tra com les subvencions concedides per al fo-
ment de les sol·licituds d’instruments de pro-
tecció van ascendir a un total de 8 en el cas 
d’Ibi, i 1 a Castalla i 1 a Onil. Les 10 subvenci-
ons obtingudes suposen el 25% del total de les 
concedides a la província d’Alacant i el 5,7% 
de la Comunitat Valenciana (taula 11). Quant a 
l’import concedit, va representar el 17,8% del 
total concedit per a la província i el 3,7% de la 
Comunitat Valenciana. 

Taula 11. Concessions de subvencions OEPM (Oficina Es-

panyola de Patents i Marques).

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).

Una vegada analitzats els diferents instruments 
de protecció de la innovació, a continuació, es 
tracta de determinar la rellevància que tenen 
en la Foia els sectors de mitjana-alta tecnologia 
i alta tecnologia , a través de l’anàlisi de les em-
preses i els treballadors pertanyents a aques-
tes activitats en aquest territori.

En primer lloc, és destacable com les empre-
ses pertanyents a sectors manufacturers d’al-
ta tecnologia són molt escasses en la Foia de 
Castalla. Les dades per als anys compresos en-
tre 2015 i 2019 tant a Ibi com a Onil mostren 
valors inferiors a 5 en cadascun d’ells (taula 
12). En el cas dels sectors manufacturers de 
tecnologia mitjana-alta, el nombre d’empreses 
en 2019 ascendeix a 53, la qual cosa suposa 
el 13,9% del total de la província d’Alacant. Del 
total localitzades en aquesta àrea, 30 estan en 
el municipi d’Ibi, 14 a Onil i 9 a Castalla. El pes 
que suposen aquests sectors en cada municipi 
respecte al total d’empreses de cadascun d’ells 
és de 3,5% a Ibi, 5,6% a Onil i 2,4% a Castalla. 

Empreses Treballadors Població

Municipi 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ibi 0,26 0,61 0,24 0,02 0,06 0,02 0,01 0,02 0,01

Castalla 0,28 1,09 0,00 0,03 0,11 0,00 0,01 0,04 0,00

Onil 0,00 0,40 0,40 0,00 0,04 0,04 0,00 0,01 0,01

Tibi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Prov_Alacant 0,18 0,16 0,17 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Total CV 0,22 0,26 0,18 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Municipi Nº subvencions Import total

Ibi 8 14.560,73

Castalla 1 2.520

Onil 1 2.440

Total Prov_Alacant 40 109.625

Total CV 175 528.287

% sobre Província Alacant

Ibi 20,00 13,28

Castalla 2,50 2,30

Onil 2,50 2,23

%/ total CV

Ibi 4,57 2,76

Castalla 0,57 0,48

Onil 0,57 0,46
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  Nombre d’empreses %/ total empreses de cada àrea

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019(*)

Sectors manufacturers d’alta tecnologia  

Ibi < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Onil < 5 < 5 < 5 < 5 < 5  

Total Alicante 23 22 23 29 31 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia              

Ibi 28 26 28 29 30 3,66 3,19 3,32 3,44 3,48

Castalla 9 10 9 9 9 2,49 2,72 2,46 2,41 2,41

Onil 16 17 17 14 14 6,72 6,80 6,85 5,60 5,60

Total Alacant 376 399 376 384 381 0,67 0,69 0,64 0,64 0,61

Sector serveis d’alta tecnologia                

Ibi 10 11 12 11 13 1,31 1,35 1,42 1,30 1,51

Castalla 6 6 < 5 < 5 5 1,66 1,63      

Onil < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Total Alacant 605 618 654 683 714 1,07 1,06 1,11 1,14 1,15

Aquests percentatges són superiors al que es 
registra a la província d’Alacant de mitjana, en 
concret, el 0,61%. Finalment, en el cas del sec-
tor de serveis d’alta tecnologia, s’observa en 
2019 una major presència dels mateixos a Ibi, 
amb un total de 13 empreses, que representen 
el 1,5% del total d’empreses d’aquest municipi, 
un percentatge lleugerament superior al que es 
registra a la província d’Alacant (1,15%).

Taula 12. Nombre d’empreses inscrites en la Seguretat 

Social en sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia. 

Font: Estadística d’empreses inscrites en la Seguretat 

Social (4t trimestre). Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball. () Dades de 2019 

corresponents a 2n trimestre. 

Pel que respecta al nombre de treballadors, 
l’anàlisi d’afiliats a la Seguretat Social en sec-
tors manufacturers d’alta tecnologia en els mu-
nicipis de la Foia de Castalla mostra l’escassa 
presència d’aquesta mena d’activitats en aquest 
territori. Així, Ibi registra en 2019 un total de 34 
treballadors, mentre que a Onil estan registrats 
menys de cinc (taula 13). Cal assenyalar que 
l’any 2016 el nombre de treballadors en sectors 
manufacturers d’alta tecnologia a Ibi era bas-
tant superior, amb un total de 93 treballadors. 

Pel que fa els sectors manufacturers de mitja-
na-alta tecnologia, el nombre de treballadors 
en la Foia aconsegueix en 2019 un total de 828 
treballadors, la qual cosa suposa el 12,4% del 
total de la província d’Alacant. D’aquests, el 52% 
es registren a Ibi, el 36,3% a Onil i el 11,7% a 
Castalla. Destaca també com els sectors ma-
nufacturers de mitjana-alta tecnologia tenen 
un pes molt rellevant a Onil, ja que en 2019 els 
treballadors d’aquests sectors representen un 

12,2% del total de treballadors del municipi. 
En el cas d’Ibi, aquest percentatge és del 4,2%, 
mentre que es redueix a Castalla al 2,3%. En 
tots els casos el percentatge registrat és supe-
rior al que s’obté a la província d’Alacant (1%). 

Finalment, les dades sobre els serveis d’alta 
tecnologia mostren com en la Foia de Castalla 
els treballadors d’aquest sector suposen el 
2,4% del total de la província d’Alacant. Ibi és 
el municipi on hi ha un major nombre de tre-
balladors pertanyents a aquests sectors, amb 
un total de 200 registrats en 2019. A Castalla 
els treballadors pertanyents a serveis d’alta 
tecnologia ascendeixen a 34, mentre que a 
Onil són 30.



162

5. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR INDUSTRIAL EN LA FOIA DE CASTALLA

  Nombre de treballadors %/ total treballadors de cada àrea

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (*)

Sectors manufacturers d’alta tecnologia  

Ibi 50 93 62 34 34 0,61 1,07 0,68 0,36 0,33

Castalla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onil 6 < 5 < 5 < 5 < 5 0,27        

Total Alacant 597 667 646 585 825 0,11 0,11 0,11 0,09 0,12

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia    

Ibi 424 339 358 370 431 5,19 3,89 3,92 3,90 4,18

Castalla 79 95 95 93 97 2,38 2,57 2,45 2,33 2,34

Onil 247 267 278 264 300 11,03 11,26 11,33 10,47 12,19

Total Alacant 6239 6520 6425 6669 6683 1,10 1,10 1,05 1,05 1,00

Sector serveis d’alta tecnología        

Ibi 158 158 176 185 200 1,93 1,81 1,93 1,95 1,94

Castalla 29 32 37 33 34 0,87 0,86 0,95 0,83 0,82

Onil 10 12 16 20 30 0,45 0,51 0,65 0,79 1,22

Total Alacant 8.316 8.955 9.902 10.625 11.133 1,47 1,52 1,62 1,67 1,66

En definitiva, els instruments de protecció de la 
innovació com ara patents, dissenys industrials, 
o la protecció de noms comercials i marques no 
són molt utilitzats per les empreses de la Foia 
de Castalla. A més, la presència de sectors d’al-
ta tecnologia és molt reduïda en tot el territori, 
tenint més rellevància els sectors de tecnologia 
mitjana-alta i els serveis d’alta tecnologia. Es 
posa de manifest, per tant, com les empreses 
fins al moment no han considerat necessària 
la utilització d’instruments de la protecció de la 
propietat industrial, aspecte que podria servir 
per a generar una major diferenciació i compe-
titivitat empresarial enfront dels competidors. 
També és baixa la participació de sectors d’alta 
tecnologia i d’activitats intensives en coneixe-
ment en els sectors productius, la qual cosa pot 
considerar-se com un aspecte de feblesa per a 
la millora de la productivitat de les indústries. 

3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

3.1 CAPACITAT INNOVADORA DEL TERRITORI

L’activitat innovadora és considerada hui dia 
com un aspecte essencial en el comportament 
estratègic de les empreses desplaçant a altres 
factors que van ser considerats primordials en 
altres dècades, com els costos laborals, la lo-
calització geogràfica o les economies d’escala. 
Encara que la I+D juga un paper vital en el pro-
cés d’innovació, hi ha un important nombre de 
factors que poden afectar la capacitat d’innovar 
(OCDE, 2005). Entre aquests aspectes desta-
quen la presència de personal amb alta qualifi-
cació, la implementació de Tics, una estructura 
organitzacional que fomente l’aprenentatge i 
l’explotació del coneixement i les interaccions 
amb altres empreses i institucions públiques 
d’investigació pròximes (OCDE, 2005). En relació 
amb aquest últim aspecte, cada vegada més in-
vestigadors han anat subratllant com la innova-
ció empresarial depén dels factors de l’entorn 
de l’empresa i de les relacions que s’establei-
xen entre les empreses i proveïdors, clients i 
altres agents com a centres d’investigació, uni-
versitats, consultories tecnològiques, etc. 

Taula 13. Nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 

Social en sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia.

Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat 

Social (4t trimestre). Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball. () Dades de 2019 co-

rresponents a 2n trimestre.
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En aquesta línia, des de fa anys ha anat desen-
volupant-se una extensa literatura acadèmica 
en la qual s’inclouen diversos referents teòrics 
districtes industrials (Becattini, 1992), clús-
ters (Porter, 1998), mitjans innovadors (Ayda-
lot, 1986), regions intel·ligents (Morgan, 1997), 
o sistemes regionals d’innovació (Cooke et al., 
1997) -, que consideren la innovació com un fe-
nomen territorialment incrustat, determinat per 
les condicions socials i institucionals en un ter-
ritori donat (Iammarino, 2005). En tots aquests 
models teòrics es destaca la dimensió regional 
de la innovació, ja que els processos innovadors 
es vinculen a certs territoris en els quals la cre-
ació i la difusió de coneixement es veuen im-
pulsats a través de les relacions i interaccions 
entre les empreses i les institucions de l’entorn. 
A través d’aquestes relacions s’afavoreix la di-
fusió i transmissió de coneixements, i l’accés a 
idees, descobriments, tecnologies (“knowledge 
spillovers”), afavorint les activitats innovadores 
en el conjunt de les empreses. 

Des de fa anys la Foia de Castalla s’ha identi-
ficat amb la figura del clúster. Aquest territori 
compta amb la presència de nombroses em-
preses especialitzades en diferents activitats 
com a processos industrials relacionats amb 
el plàstic i el metall-mecànic, joguet, mobles, i 
subsectors relacionats com a tractament i re-
vestiment de metalls, colorants i pigments, en-
vasos i embalatges de paper i cartó, impressió 
i arts gràfiques, a més d’activitats de logística, 
formació, tecnologia, etc. Nombroses empreses 
de processos fabriquen per a sectors d’alt valor 
afegit, com l’automòbil, l’alimentació o el sector 
farmacèutic, existint una elevada concentració 
de know-how. A més, el clúster està vinculat a 
nivell internacional, tant per estar inserit en ca-
denes de valor globals, com per tindre localitza-
des empreses multinacionals atretes pel know-
how existent. La localització d’empreses mul-
tinacionals demostra que existeixen capacitats 
que són altament valorades en aquest territori. 

A més, destaca la presència d’instituts tecno-
lògics, com AIJU, i universitats localitzades en 

l’entorn que faciliten la difusió de tecnologies i 
materials nous i promouen el desenvolupament 
de projectes innovadors, sent un element clau 
per a la capacitat innovadora d’aquest territori. 
Al costat dels centres d’investigació i coneixe-
ment, la presència de centres formatius faci-
lita que les competències i coneixements dels 
empresaris i dels treballadors d’aquest terri-
tori puguen adequar-se en gran manera a les 
necessitats de les empreses. D’aquesta forma, 
l’àrea compta amb un mercat de treball format 
per treballadors qualificats en els diferents pro-
cessos industrials que es realitzen.

Tota aquesta aglomeració industrial juntament 
amb organismes i institucions públiques de su-
port afavoreix la innovació, ja que la proximitat 
fa més fàcil que s’emprenguen projectes i es 
desenvolupe una idea a través del mètode pro-
va-error. A més, s’aprén d’uns altres que han 
introduït novetats, i es descobreixen noves pos-
sibilitats. Les empreses poden conéixer casos 
d’èxit d’empreses del seu propi territori, i això 
suposa un estímul per a seguir-los, introduint 
també tecnologies d’avantguarda o canviant 
cap a la fabricació d’altres productes amb ma-
jor valor afegit. En tot aquest procés és desta-
cable l’esperit emprenedor que existeix en el 
territori, amb una cultura empresarial que ha 
anat traslladant-se al llarg de diverses gene-
racions. Moltes de les empreses de la Foia són 
empreses familiars i compten amb una cultura 
empresarial innovadora molt arrelada. Els em-
presaris tenen un objectiu que és que l’empresa 
perdure, que puga passar a les següents gene-
racions, i estan disposats a emprendre nous 
projectes per a mantindre-la i consolidar-la. En 
definitiva, la Foia es considera un territori inno-
vador que compta amb un esperit i una cultura 
emprenedora tant en els treballadors com en 
els empresaris localitzats en aquest. 

En les últimes dècades, la Foia de Castalla, par-
tint d’una elevada especialització en la fabrica-
ció de joguets, ha evolucionat cap a una major 
diversificació dirigint els seus productes a sec-
tors capdavanters, i s’ha convertit en un dels 
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pilars bàsics per a indústries de la Comunitat 
Valenciana, com ara l’automòbil i l’alimenta-
ció. A més, a Ibi es troba una de les principals 
concentracions del sector del plàstic d’aquesta 
Comunitat. En els moments actuals, amb ma-
jors exigències en els mercats, resulta impres-
cindible l’aposta per la innovació que ha de ser 
un objectiu tant de les empreses de l’àrea com 
de la resta d’agents que formen part de l’eco-
sistema d’innovació. La col·laboració entre tots 
els components del sistema és fonamental per 
a l’èxit i per a trobar noves fonts de creixement 
i activitat.

3.2 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ EN EL 
TERRITORI 

A continuació, es presenten una sèrie d’ele-
ments que formen part de l’ecosistema d’inno-
vació en la Foia de Castalla. Entre els principals 
components de l’ecosistema d’innovació es tro-
ben les entitats d’investigació i coneixement, 
els centres de formació i aprenentatge i les ad-
ministracions públiques i institucions. Aquests 
agents duen a terme actuacions en àrees com 
el desenvolupament de projectes d’innovació i 
I+D, la difusió de noves tecnologia i la formació, 
exercint un important paper en el desenvolupa-
ment de l’estructura industrial i contribuint a la 
millora del sistema en el seu conjunt.

3.2.1 ENTITATS D’INVESTIGACIÓ I 
CONEIXEMENT

AIJU és l’Institut Tecnològic especialitzat en 
joguet, producte infantil i oci, localitzat a Ibi. 
L’institut compta amb més de 30 anys d’ex-
periència fent costat a empreses per a la mi-
llora de la seua competitivitat. Entre els serveis 
que presta destaca l’assessorament tecnolò-
gic, assajos, normativa i seguretat de produc-
tes, disseny i desenvolupament de producte, 
prototipus, millora en processos industrials, 
adaptació de productes al mercat o formació, 
entre altres. Aquest institut forma part de la 
REDIT (Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Co-
munitat Valenciana) i la seua labor és de gran 

rellevància en l’àmbit de la innovació. Davant 
les dificultats que suposa per a una empresa 
la realització d’un procés intern d’innovació 
o d’I+D, AIJU ofereix suport en totes les fases 
de desenvolupament de productes i de proces-
sos. Quant al desenvolupament de productes 
l’institut assessora en les diferents fases, des 
de la concepció de la idea fins a la producció a 
gran escala. En aquest àmbit, les innovacions 
tecnològiques (els materials innovadors, els 
continguts digitals i tecnologies immersives, 
les noves tecnologies de disseny, digitalització 
i Impressió 3D) permetran realitzar productes 
més diversificats, enfocant-se cap a productes 
personalitzats, en sèries de producció fitades 
i mediambientalment sostenibles. Quant a la 
innovació de processos, aspectes com l’auto-
matització, digitalització i optimització dels pro-
cessos industrials, la millora en l’organització i 
gestió, s’han convertit en eines per a la millora 
de la competitivitat de les empreses i AIJU juga 
un paper molt rellevant assessorant les empre-
ses per a la seua implantació. 

A més, cada vegada té més rellevància els as-
pectes vinculats a l’anàlisi del mercat, de les 
tendències i dels usuaris, amb metodologies 
d’avantguarda. És molt important recollir infor-
mació sobre el que necessita el consumidor i 
el que valora, sent cada vegada més crítiques 
les parts finals de la cadena de valor. Davant 
això, AIJU presta serveis d’estudis d’investiga-
ció d’usuari, metodologia d’investigació de mer-
cats, per a passar posteriorment als aspectes 
de disseny, prototipaje, preseries, fàbrica, i fi-
nalment a comercialització. En totes aquestes 
fases, AIJU ajuda a incrementar la presència de 
tecnologies digitals en les empreses, difonent 
tecnologies com les de realitat augmentada, re-
alitat virtual i virtual mapping, sistemes holo-
gràfics propis, o entorns 360. 

És també destacable el paper de l’oficina de 
projectes de AIJU donant suport a la gestió de 
projectes empresarials innovadors, ajudant a 
incrementar la presència i participació de les 
empreses en fòrums i xarxes d’àmbit nacional i 
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europeu per a la cerca d’oportunitats i definició 
de noves línies d’I+D+i empresarial. A més, AIJU 
no sols es dirigeix a les empreses del sector del 
joguet. De fet, de les 450 empreses associades, 
150 són relacionades amb producte infantil i 
joguet, però la resta són empreses de motles, 
de plàstics i d’altres sectors. L’institut participa 
en el desenvolupament de projectes de mane-
ra conjunta amb empreses. Un exemple és el 
projecte vinculat a la indústria 4.0, en el qual 
participen un taller de motles i una empresa de 
plàstics. Es pretén implantar la digitalització de 
tots els processos en aquestes empreses, digi-
talitzant tots els indicadors, amb la utilització 
d’un dron per a aspectes de logística, impressió 
3D en metall per a optimitzar els cicles de la 
peça de plàstic, temes de robòtica, etc. Es tracta 
que siga un referent i que altres empreses pu-
guen visitar-lo i veure com funciona.

L’institut manté relacions i realitza projectes 
conjunts amb altres instituts com és el cas de 
AIMPLAS i amb altres instituts tecnològics del 
plàstic d’altres Comunitats i de l’estranger. En 
aquest sentit, cal assenyalar que l’oferta tecno-
lògica i de serveis avançats per a les empre-
ses de la Foia no es limita a aquest centre ja 
que existeixen altres instituts tecnològics a la 
Comunitat Valenciana les activitats d’innovació 
dels quals també resulten d’interés per a les 
indústries d’aquest territori. Així, per exemple, 
les activitats realitzades per l’Institut Tecnolò-
gic del Plàstic (AIMPLAS), l’Institut Tecnològic 
del Metalmecánica (AIMME) o l’Institut Tecnolò-
gic de l’Embalatge, Transport i Logística (ITENE) 
són de gran utilitat per al teixit empresarial per 
les interconnexions existents entre les activi-
tats d’aquests centres i els diversos processos 
productius desenvolupats en aquesta àrea.

D’altra banda, destaca l’activitat desenvolupada 
per AIJU en l’àmbit de la formació. L’institut re-
alitza nombrosos cursos dirigits a la formació 
ocupacional i contínua. Són molt nombroses les 
accions formatives que es desenvolupen, amb 
diferents tipologies i en diferents àrees temà-
tiques amb especial incidència en continguts 

tecnològics i de l’àmbit empresarial amb un alt 
nivell innovador. 

També cal ressaltar que AIJU va ser impulsor 
del Clúster de la Vall del Joguet, que està con-
figurat com una Agrupació d’Empreses Inno-
vadores (AEI) dins del programa del Ministeri 
i que està format per empreses innovadores 
d’aquest territori. A través de reunions, jorna-
des, elaboració de documents i participació de 
projectes es busca impulsar la introducció de 
noves tecnologies en les empreses, com és el 
cas de la impressió 3D. Hui dia la majoria de 
les empreses de motles i de metall d’Alema-
nya tenen incorporada aquesta tecnologia i des 
de AIJU es pretén difondre-la en la zona per a 
accelerar la seua introducció. En concret, AIJU 
disposa d’aquesta tecnologia en les seues ins-
tal·lacions (tecnologia d’impressió 3D capaç de 
crear prototips amb 6 materials que simulen el 
comportament de diferents termoplàstics del 
mercat i fins a 365.000 colors, obtenint prototips 
d’un alt realisme; o impressió 3D mitjançant la 
fusió selectiva per Làser (SLM), que permet la 
impressió 3D en materials metàl·lics) i les em-
preses de la zona poden conéixer-la i veure la 
seua aplicabilitat concreta en la seua empresa. 

Es pot concloure, per tant, que AIJU juga un 
paper de dinamitzador de la innovació en el 
territori, animant a les empreses a que intro-
duïsquen millores en els seus productes, amb 
tecnologies noves i secundant-les en projectes 
amb línies de finançament de CDTI, IVACE, o 
projectes europeus. En alguns casos, els em-
presaris veuen possibilitats i oportunitats i les 
intenten aprofitar, treballant de manera conjun-
ta amb l’institut, en unes altres poden ser més 
poc inclinats, en funció de la pròpia mentalitat 
d’aquests. Per tant, les empreses poden acu-
dir a l’institut per a aspectes de proves de la-
boratori i certificació, però també per a poder 
participar en projectes d’innovació de mane-
ra conjunta. En definitiva, el paper de l’institut 
tecnològic és molt important en donar suport 
a l’activitat innovadora, la qual cosa és especi-
alment important en el cas de moltes empreses 
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de l’àrea que tenen una dimensió molt reduïda 
i que no compten amb un departament a nivell 
intern d’I+D+i. 

Al costat de AIJU, en l’entorn científic figuren les 
Universitats de la Comunitat Valenciana, espe-
cialment, les d’Alacant, València i Politècnica de 
València. Determinats departaments d’aques-
tes universitats desenvolupen línies d’investi-
gació en camps d’interés per al sector del jo-
guet i altres sectors localitzats en la Foia, com 
són els departaments de química, tecnologia de 
diversos materials, tècniques robòtiques i in-
formàtiques. També en la Universitat de Valèn-
cia existeixen diversos grups d’investigació que 
incideixen sobretot en els aspectes lúdic-edu-
catius dels jocs i joguets. Aquests grups estan 
inserits en departaments relacionats amb ma-
tèries com l’educació o la sociologia. 

Per part seua, la Universitat Politècnica de Va-
lència compta amb diferents grups que inclo-
uen en la seua investigació temes d’interés per 
al sector jogueter i la resta de les indústries 
presents en la Foia, sobre assumptes tècnics, 
disseny, materials o tecnologies. La presència 
de la UPV al campus a Alcoi fa que la proximi-
tat geogràfica siga un estímul per a investigar 
en aspectes que puguen afavorir el desenvolu-
pament i la competitivitat de les indústries del 
territori.

Malgrat la importància de totes aquestes ins-
titucions per a la millora del desenvolupament 
industrial del territori, es detecta una falta de 
canals de transferència del coneixement per a 
compartir la innovació, existint certa descoor-
dinació entre les universitats i instituts tecno-
lògics amb les empreses. Així mateix, caldria 
assenyalar la necessitat d’una major participa-
ció empresarial en els llocs de creació de conei-
xement (universitats, instituts tecnològics, etc.).

3.2.2 ENTITATS DE FORMACIÓ 

Pel que respecta a les activitats formatives, la 
forta competència present en els mercats i la 

necessitat de guanyar en eficiència i competi-
tivitat i productivitat requereix comptar amb 
professionals ben formats i que estiguen adap-
tats als nous requeriments de les empreses. 
Aquesta situació converteix a la formació en un 
aspecte necessari per al desenvolupament i la 
dinàmica competitiva del sector.

La formació que s’imparteix en la Foia prové de 
diferents agents institucionals i socials, desta-
cant la formació reglada que s’imparteix a Ibi, 
en l’Institut de Secundària La Foia. L’institut ofe-
reix estudis de Batxiller i de formació professi-
onal. Quant a FP, l’oferta formativa inclou cicles 
d’administració i gestió, tant de grau mitjà, com 
un grau superior en administració i finances. A 
més, aquest centre ofereix cicles de formació 
professional específica en aspectes mecànics 
i de plàstics. En concret, s’ofereixen cicles for-
matius de fabricació mecànica, amb grau mitjà 
en mecanització i grau superior en programa-
ció de la producció en fabricació mecànica. En 
el cas de formació en plàstics, destaca el grau 
mitjà per emotlament de metalls i polímers. En-
cara que s’ofereix el cicle formatiu sota la mo-
dalitat d’FP Dual, no existeix demanda per part 
d’alumnes per a accedir a aquesta modalitat. És 
molt important la formació que s’ofereix en te-
mes de matricería i motles, perquè les empre-
ses de la Foia de Castalla necessiten a treba-
lladors ben formats en aquestes especialitats i 
poden trobar-los en el propi municipi. A més, el 
cicle formatiu de grau mitjà de plàstics és una 
subespecialidad de la fabricació mecànica que 
no és molt habitual, sent l’únic que s’imparteix 
en tota la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, l’àrea de formació de AIJU comp-
ta amb una àmplia trajectòria en formació ocu-
pacional i contínua. Entre les accions que es 
desenvolupen es troba formació a mida, cursos, 
conferències o jornades impartides en obert per 
a diferents empreses o tipus d’alumnes. L’insti-
tut ofereix cursos formatius amb certificats de 
professionalitat, com els següents: operacions 
de transformació de polímers termoplàstics; 
organització i control de la transformació de po-
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límers termoplàstics; desenvolupament de pro-
jectes de sistemes d’automatització industrial; 
assajos físics i fisicoquímics; i gestió ambiental. 
Per tant, és molt important la formació que ofe-
reix AIJU, ja que en aquest territori hi ha neces-
sitat de perfils formatius que no es cobreixen 
amb la formació professional i a través dels di-
ferents cursos formatius de AIJU s’aconsegueix 
satisfer unes necessitats que d’una altra for-
ma caldria buscar fora. En definitiva, es facilita 
a les empreses del sector del joguet i d’altres 
sectors, com a indústries del plàstic i motles, 
comptar amb recursos humans amb una for-
mació adequada en tecnologies, processos i 
materials, i en altres àmbits d’aprenentatge i 
actualització formativa rellevants per a aquesta 
mena d’indústries.

Existeix certa relació de col·laboració entre 
l’Institut Tecnològic AIJU i l’IES La Foia. AIJU pot 
utilitzar en alguns casos les instal·lacions de 
l’institut com a complement per a algun curs de 
formació i des de l’institut de formació es re-
alitzen visites a AIJU amb alumnes per a pro-
mocionar la investigació i el desenvolupament 
tecnològic vinculat a la indústria del territori. Es 
tracta de despertar vocacions entre els alum-
nes coneixent la realitat industrial de la Foia, 
les tecnologies d’avantguarda i els projectes 
més innovadors que estan desenvolupant-se. 
També destaca la col·laboració en un projecte 
Eramus +, en el qual ha participat l’IES La Foia, 
al costat de socis europeus i amb AIJU com a 
soci assessor, i que ha suposat una motivació 
per a professors i alumnes, augmentat la capa-
citat de formar-se mitjançant un aprenentatge 
col·laboratiu.

També té un paper rellevant en l’àmbit de la 
formació l’Associació d’empresaris de la Foia 
de Castalla (IBIAE). IBIAE desenvolupa diferents 
jornades i tallers en diferents àmbits com les 
noves normatives i reglaments, ciberseguretat, 
noves solucions tecnològiques per a gestió i 
estalvi de costos, nous materials com els bio-
polímers, segells de qualitat per a l’embalatge 
alimentari, etc. A través d’aquestes jornades 

les empreses coneixen i es formen en aquells 
temes que són rellevants per a la millora de la 
seua competitivitat. A més, IBIAE ofereix cursos 
amb certificats de professionalitat en àmbits 
com el tributari, creació i gestió de microempre-
ses, màrqueting, gestió de vendes o programa-
ció de sistemes informàtics. Al costat d’aquests 
cursos, posa a la disposició de les empreses 
cursos de formació semipresencial, amb una 
part de formació online i una altra part presen-
cial en l’empresa, a més de formació adient per 
a cobrir les necessitats de les empreses, adap-
tant els objectius formatius.

Existeix també una col·laboració entre IBIAE i 
l’IES La Foia. Des de l’associació d’empresaris 
es realitza difusió de l’institut, es convida a em-
presaris al fet que el coneguen, i s’informa sobre 
la formació que realitzen. També s’han realitzat 
reunions entre els professors de fabricació me-
cànica de l’IES La Foia i diversos representants 
de IBIAE a fi d’acostar els perfils professionals 
de l’alumnat a les últimes necessitats de l’en-
torn industrial, com la utilització de programar 
per a CNC-CAD-CAM i diferents elements dels 
sistemes automatitzats.

D’altra banda, empreses de l’associació han ar-
ribat a acords amb l’IES La Foia per a posar a la 
disposició dels alumnes tots els seus recursos, 
amb l’objectiu que aquests coneguen les neces-
sitats reals de l’entorn relacionat amb el sector 
metall-mecànic-plàstic. També pot citar-se com 
a exemple d’aquests contactes el cas d’una em-
presa que ha cedit una màquina d’injecció de 
plàstics d’última generació a l’IES La Foia per a 
la formació dels alumnes.

3.2.3 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 
INSTITUCIONS

Les administracions públiques a nivell regional 
i local han fet costat a determinats factors del 
territori que són fonamentals per a dinamitzar 
el teixit productiu. En aquest sentit, són desta-
cables les actuacions en relació amb les infra-
estructures de carreteres, així com la promoció 
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dels polígons industrials. A Ibi, per exemple, 
els polígons industrials es promocionen en un 
parc empresarial amb més de 2.500.000 m², i 
en el qual es localitzen més de 500 empreses 
de diferents sectors, conformant un entorn em-
presarial d’alta qualificació.

D’altra banda, La Foia compta amb el suport 
de l’administració regional a través de la Con-
selleria d’Economia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball, la Conselleria d’In-
novació, l’Institut Valencià de la Competitivitat 
Empresarial (IVACE) i l’Agència Valenciana de la 
Innovació (AVI), que exerceixen un paper molt 
important mitjançant el suport a l’increment de 
recursos tecnològics, la millora de la qualifica-
ció del capital humà, el foment de la innovació 
i l’estímul a una major interrelació de les em-
preses valencianes. L’any 2018, la Generalitat 
Valenciana ha desenvolupat en el marc del pla 
estratègic de la indústria valenciana 2018-2023 
una sèrie de plans sectorials entre els quals 
s’inclouen els relatius al sector del joguet, del 
metall i del plàstic, a través dels quals es tracta 
de fer un diagnòstic de la seua situació i propo-
sar diferents actuacions que puguen promoure 
la competitivitat d’aquests.

L’administració regional, a través dels orga-
nismes assenyalats, facilita l’obtenció de fi-
nançament i les empreses de la Foia tenen la 
possibilitat d’accedir a fons públics a través de 
diverses convocatòries de projectes i subven-
cions. En el cas de recursos per a projectes 
d’innovació, AIJU actua canalitzant les idees en 
projectes i segons la dimensió del projecte pot 
aportar finançament propi, o buscar finança-
ment a través de l’IVACE. En el cas de projectes 
de major dimensió es pot optar a projectes del 
CDTI o a programes del Pla Estatal d’Investiga-
ció Científica i Tècnica i d’Innovació o a projec-
tes europeus. Nombrosos projectes innovadors 
es canalitzen a través del CDTI, ja que suposen 
una menor complexitat, permetent obtindre 
finançament a un cost més reduït. També les 
empreses poden obtindre finançament de sub-
vencions de la Generalitat de fons FEDER a la 

inversió, destinant-se fonamentalment a equi-
paments tecnològics.

D’altra banda, la utilització de finançament pri-
vat per a projectes d’innovació per part de les 
empreses de la Foia és reduïda, sent poc fre-
qüent que una empresa busque un soci extern 
o aconseguisca finançament a través d’una so-
cietat de capital de risc. En el cas de les entitats 
financeres, en general, les empreses recorren 
a elles per a accedir a capital per a instal·la-
cions, actius fixos, maquinària, mentre que per 
al desenvolupament de projectes d’innovació 
es busquen altres vies alternatives. No obstant 
això, les entitats financeres privades poden 
proporcionar finançament per a projectes inno-
vadors, encara que basant-se fonamentalment 
en una trajectòria consolidada de l’empresa i no 
tant en el caràcter innovador dels projectes.

Quant a la coordinació entre les empreses i 
les institucions presents en la Foia de Castalla, 
s’assenyala l’existència d’una bona coordinació 
entre empreses, institucions i la pròpia Admi-
nistració. Així, per exemple, el Pla Estratègic de 
l’Ajuntament d’Ibi va ser un projecte en el qual 
van participar diferents entitats i que va ajudar 
a diagnosticar deficiències i problemes, servint 
de referència per al desenvolupament d’actua-
cions posteriors.

També pot assenyalar-se la sinergia positiva 
existent entre els municipis d’Alcoi, Ibi i On-
tinyent, que s’ha traduït en actuacions de col-
laboració entre les administracions públiques, 
les organitzacions empresarials i els sindicats, 
dirigides en gran manera al desenvolupament 
d’iniciatives conjuntes de caràcter socioeco-
nòmic. Entre els projectes associatius pot des-
tacar-se el Pacte Territorial per l’Ocupació Al-
coi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO) en el qual participen 
els Ajuntaments d’Alcoi, Ibi, Ontinyent, les asso-
ciacions empresarials FEDAC, IBIAE i COEVAL i 
les organitzacions sindicals CCOO i UGT. També 
s’ha creat la Plataforma per la Reindustrialit-
zació i el Territori, en la qual participen FEDAC, 
IBIAE i COEVAL. Igualment destaca la col·labora-
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ció conjunta en projectes com les àrees indus-
trials de qualitat promoguda per la Plataforma 
per la Reindustrialització Territorial i secundat 
pels ajuntaments d’Ibi, Alcoi i Ontinyent, o en 
programes públics com Avalem Territori, estra-
tègia impulsada pel servei valencià d’ocupació 
(Labora).

El Pacte territorial ACTAIO està suposant la re-
alització de projectes dirigits a la millora del 
desenvolupament local de manera coordinada 
i planificada per als diferents municipis, po-
dent-se assenyalar com a exemples el projec-
te de donar difusió i promocionar la formació 
professional entre els joves o la difusió de te-
mes d’igualtat, orientant a les empreses sobre 
la necessitat d’implantar plans d’igualtat en 
aquestes.

A pesar que s’estan desenvolupant actuaci-
ons, existeix demanda d’una major dotació de 
recursos territorials per a la innovació i per a 
projectes de cooperació supramunicipal entre 
institucions públiques locals. Es tractaria de 
crear una consciència supramunicipal amb el 
desenvolupament de projectes ambiciosos que 
haurien d’implicar a tot el territori i en els quals 
existisca col·laboració pública-privada. 

A més, es troba a faltar una major planificació 
a llarg termini i major inversió en I+D+i. Com 
s’ha assenyalat, existeixen nombrosos agents 
directament relacionats amb la innovació, com 
la Conselleria d’Innovació, l’Agència Valenciana 
de la Innovació, les universitats i els instituts 
tecnològics. No obstant això, es demanda una 
planificació a llarg termini, amb estabilitat en 
les polítiques basades en diagnòstics i estratè-
gies correctes. 

D’altra banda, també existeix una certa visió crí-
tica del paper de les administracions. Per una 
banda, perquè les noves normatives i legislaci-
ons suposen a vegades una càrrega de treball 
a les empreses que els dificulta en la seua prò-
pia activitat. D’altra banda, es troba a faltar una 
política clara a nivell regional que faça costat a 

la indústria. Malgrat la importància que suposa 
la indústria en aquest territori, no es potencia 
una imatge de la indústria que poguera dotar-la 
de major visibilitat i suports. D’altra banda, a ni-
vell de l’administració municipal, els canvis de 
govern fan difícil plantejar estratègies per a la 
indústria a mitjà i llarg termini.

3.3 ACTORS DE LA INNOVACIÓ EN EL 
TERRITORI

3.3.1 L’EMPRESARI I LA INNOVACIÓ

Les empreses de la Foia de Castalla han mostrat 
tradicionalment una disposició adequada cap 
al canvi i cap a la innovació. En els últims anys 
s’ha apostat per la introducció de millores en 
els processos productius i en sistemes de qua-
litat, la qual cosa els ha permés entrar en pro-
ductes amb major valor afegit. Una part de l’èxit 
de la indústria en la zona d’Ibi pot atribuir-se a 
l’actitud dels empresaris que han apostat per 
la modernització dels processos productius i a 
estar hui dia fabricant per a sectors capdavan-
ters a nivell tecnològic. A partir dels coneixe-
ments tècnics que estaven presents en aquest 
territori, les empreses han anat adaptant-se i 
orientant-se cap a sectors diferents. Així, la tec-
nologia de la qual es disposava en injecció de 
plàstics s’està emprant hui dia per a productes 
dirigits a la indústria alimentària o a la indústria 
farmacèutica, entre altres. La base d’aquests 
canvis es troba en els coneixements tècnics que 
existien sobre un determinat procés productiu i 
en l’esperit emprenedor dels empresaris, que 
han estat disposats a emprendre nous projec-
tes i a treballar per a empreses amb altes exi-
gències en qualitat.

Així, en alguns casos, els empresaris han mos-
trat una disposició proactiva llançant innovaci-
ons al mercat. Destaquen, així, empreses que 
compten amb un departament d’innovació, o de 
millora contínua, on es canalitzen i focalitzen 
totes les innovacions. En certs casos aquests 
departaments tenen un component molt més 
pràctic que la pura innovació de per si mateix, 
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és a dir, es treballa a través de millorar pro-
cessos productius o generar processos per 
a treballar nous productes. La innovació sor-
geix perquè l’empresa ha detectat que podien 
optimitzar-se processos, i a través dels seus 
departaments d’enginyeria de desenvolupa-
ment implementar els canvis. D’aquesta forma 
es desenvolupen nous sistemes de fabricació, 
assemblatges innovadors i diferents als que 
hi ha en el mercat. Per tant, les empreses que 
intenten millorar processos o productes acon-
segueixen innovacions, que a vegades fins i tot 
poden no ser esperades. En general, es tracta 
d’empreses grans que competeixen en mer-
cats europeus o mundials i busquen diferenci-
ar-se, amb productes nous, o aplicant millores 
en processos, implantant sistemes de qualitat, 
de control, etc. Aquestes empreses tenen major 
facilitat i possibilitats d’innovar ja que compten 
amb majors recursos tant a nivell de capital 
humà com a nivell econòmic. No obstant això, 
en el cas de petites empreses moltes vegades 
la innovació sorgeix com a resposta a les de-
mandes dels clients, que els exigeixen també 
millores en qualitat i l’obtenció de certificacions 
com les ISO 14001 i 9001. A més, la localització 
d’empreses multinacionals en el territori de la 
Foia ha anat forçant a les empreses proveïdo-
res al fet que innoven per a donar-los solucions, 
perquè formen part de tota la cadena de valor, 
la qual cosa comporta alts nivells d’exigència a 
nivell d’eficiència i qualitat. En definitiva, en la 
Foia de Castalla existeix una combinació d’inno-
vacions proactives i reactives.

Respecte a la mena d’innovacions que predo-
mina, en general, depén del sector industrial, ja 
que en el cas de les empreses jogueteres que 
fabriquen per al mercat final té més rellevàn-
cia la innovació de producte. Un exemple és la 
innovació de producte en el cas de les nines, 
icona del joguet alacantí amb un molt bon aco-
lliment en mercats internacionals, i que gràcies 
a les noves tecnologies, han adquirit autonomia 
i propietats interactives per a adaptar-se a les 
noves demandes del mercat. També destaca 
la introducció de noves tecnologies en joguets 

tradicionals o el desenvolupament de joguets 
STEM que eduquen, diverteixen i fomenten el 
desenvolupament de la intel·ligència o la creati-
vitat. D’altra banda, les empreses han d’innovar 
per a donar resposta a les principals tendènci-
es del sector del joguet. Actualment, segons el 
Comité Internacional de Tendències de la fira de 
Nuremberg, en 2019, les principals tendències 
del sector són joguets que permeten als més 
xicotets sentir-se actius (Ready, Steady, Play), 
joguets amb el factor sorpresa les funcions de 
la qual només es revelen conforme el xiquet duu 
a terme una inspecció més profunda del mateix 
i que prolongue el plaer del joc (The Wow Effect) 
i joguets per a kidults (Toys 4 Kidults), és a dir, 
públic adult que no renuncia a determinats as-
pectes de la infància i els incorporen al seu estil 
de vida, i entre els quals es troben jocs de taula 
i puzles, figures d’acció i vehicles. En definitiva, 
en aquests casos la innovació de producte co-
bra molta més rellevància tractant d’oferir nous 
productes per a satisfer les noves demandes.

En el cas de les empreses que no fabriquen 
per al mercat final, sinó per a altres empre-
ses, com les de metall o plàstics, les innovaci-
ons són en major mesura de procés. Aquestes 
empreses inverteixen en maquinària i realitzen 
innovació en processos, per a donar resposta 
adequada als clients, en temps i en qualitat, i 
a més a preus competitius. En aquest sentit, 
pot assenyalar-se que existeix una necessitat 
contínua d’avançar. Des del mercat s’exigeix el 
compliment d’estàndards de qualitat, costos 
més reduïts per a augmentar la competitivitat, 
utilitzar nous materials, amb més prestacions i 
que siguen menys contaminants. Per exemple, 
en el cas de l’acer, la irrupció dels acers d’alta 
resistència ha suposat d’una banda haver de 
millorar els processos productius per a poder 
treballar aquest tipus d’acer recentment desen-
volupat i, al seu torn, ha contribuït a alleugerir 
el pes dels cotxes. D’aquesta forma, si el vehicle 
pesa menys, emet menys emissions. En defini-
tiva, s’està possibilitant la reducció d’emissions 
a través de la millora dels processos i de la uti-
lització de nous materials. En el cas del plàstic, 
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la majoria de les matèries primeres que s’uti-
litzen provenen de multinacionals, en consequ-
ència la innovació en materials és reduïda. No 
obstant això, les empreses han d’incorporar els 
nous materials en els seus processos, els nous 
polímers, perquè els seus efectes mediambien-
tals siguen menys nocius.

D’altra banda, un dels reptes actuals està en 
l’aplicació de les tecnologies de la informació i 
comunicació a tots els nivells de les empreses. 
La Foia de Castalla compta amb nombroses 
empreses que estan apostant per la indústria 
4.0, i tenen implantades tecnologies digitals. 
Per a moltes empreses es considera que hui dia 
no és una opció, sinó una necessitat per a donar 
respostes eficients i guanyar en competitivitat. 
La transformació digital suposa la utilització de 
mètodes de producció automatitzada avançada 
i la digitalització dels processos productius en 
les empreses utilitzant sistemes d’informació i 
sensors que modifiquen aquests processos per 
a fer-los més eficients. En molts casos es trac-
ta de la incorporació de robots que participen 
en els processos de producció, en la presa de 
mesuraments de les màquines, per a millorar 
l’eficiència i la productivitat en els processos. 
La digitalització també té gran rellevància en la 
fase final de la cadena de valor en proporcio-
nar informació sobre el consumidor, permetent 
posteriorment utilitzar aquesta informació per 
a adaptar els productes o els canals de ven-
da, per exemple. La utilització de big data per 
a obtindre informació sobre els clients per a 
posteriorment adoptar estratègies de millora 
depén també del nombre de clients amb el qual 
treballen les empreses. Si no són molts, com 
ocorre en algunes empreses que fabriquen per 
a quatre o cinc empreses, tenen menys incen-
tiu a utilitzar-ho. En qualsevol cas, cada vegada 
són més crítiques les parts finals de la cadena 
de valor.

D’altra banda, no totes les empreses disposen 
dels recursos interns per a poder escometre 
una revolució a nivell de transformació digital. 
En general, s’acudeix a empreses externes que 

presten assessorament. Es necessita un temps 
perquè aquestes empreses coneguen els pro-
cessos de fabricació de l’empresa i puguen re-
colzar en la implementació d’aquestes tecnolo-
gies digitals. A més, depenent de cada sector, 
les necessitats d’innovació poden ser diferents. 
Per exemple, en el cas d’empreses que treba-
llen per al sector de l’automòbil, les necessitats 
són enormes perquè s’està plantejant una revo-
lució, amb un canvi cap a la indústria 4.0.

Com a l’obtenció de certificats de qualitat, hui 
dia es consideren pràcticament imprescindi-
bles, sent necessari complir alts estàndards de 
qualitat per a poder fer un salt qualitatiu i dirigir 
els productes a sectors amb més valor afegit. 
Així, quan l’empresa està fabricant per a sec-
tors amb exigències elevades de qualitat, com 
és el sector farmacèutic, existeix la necessitat 
d’obtindre certificats de qualitat molt exigents, 
tant quant a qualitat com en l’aspecte medi-
ambiental. A través d’aquests certificats es de-
mostra la seua capacitat de producció complint 
amb les exigències del mercat, incloent totes 
les normatives i estàndards internacionals.

3.3.2 TEIXIT EMPRESARIAL: ASSOCIACIONS I 
RELACIONS DE COL·LABORACIÓ

La Foia de Castalla és un lloc privilegiat a nivell 
empresarial per la dimensió del teixit industrial 
existent i per la presència de nombroses em-
preses auxiliars que permeten que es puga tre-
ballar amb una agilitat que és difícil de trobar 
en una altra part. Hi ha empreses d’injecció de 
plàstic, de metall-mecànica, motles, colorants, 
cartó, etiquetatge, la qual cosa fa que la Foia 
siga un lloc avantatjós per a tindre una indús-
tria. 

En la Foia de Castalla destaca la presència d’as-
sociacions empresarials que representen i de-
fensen els interessos comuns dels seus associ-
ats. A Ibi té la seua seu l’Associació Espanyola 
de Fabricants de Joguet (AEFJ), que constitueix 
l’única associació del sector a Espanya, i comp-
ta amb més de 80 empreses associades. Des de 
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la AEFJ es dona suport a les empreses jogue-
teres a través d’un conjunt de serveis com són 
la promoció de la imatge del sector, relacions 
amb l’administració pública, associacions de 
consumidors, legislació i normativa de segu-
retat, màrqueting, fires i missions comercials. 
La AEFJ elabora anualment un Pla Sectorial 
de Promoció Exterior el qual té com a eix fona-
mental la presència de les marques i produc-
tes espanyols en les fires de Nuremberg, Hong 
Kong, els EUA, Mèxic, Dubai, etc. sota la marca 
conjunta del sector “Toys from Spain”.

En la Foia de Castalla també està l’Associa-
ció d’Empresaris Foia de Castalla (IBIAE) que 
representa els interessos generals del teixit 
industrial d’aquesta zona. IBIAE representa i 
defensa els interessos comuns empresarials 
d’Ibi i la seua comarca, estant formada per més 
de 220 associats. Entre les actuacions que ha 
vingut desenvolupant destaca l’orientació i as-
sessorament a la creació d’empreses, el suport 
a empreses noves, creació del cercador www.
ibilonjavirtual.com per a donar a conéixer el po-
tencial industrial de la comarca, diagnòstics en 
les empreses sobre medi ambient i prevenció 
de riscos laborals, potenciar la internacionalit-
zació de les empreses, fomentar la cooperació a 
través de l’assistència a fires i fòrums de forma 
agrupada, o difondre les Tics com a element ne-
cessari per al desenvolupament de les empre-
ses. En definitiva, la labor de les associacions 
d’empresaris representa un suport fonamental 
per a les empreses ja que intervenen de mane-
ra activa en accions i activitats encaminades a 
millorar la competitivitat empresarial. 

A nivell de col·laboració interempresarial, s’ob-
serva com les xarxes que funcionen es creen en 
general de manera natural. Hi ha empreses que 
no poden realitzar tot un procés i busquen la 
col·laboració d’altres empreses que fan una al-
tra part del procés. D’aquesta forma, es genera 
una col·laboració entre diverses empreses, que 
generalment està basada en la confiança, es co-
neixen i saben com treballa cadascuna d’elles. 
A nivell institucional es pot intentar impulsar la 

col·laboració, però és difícil que les empreses 
acaben col·laborant si no tenen confiança entre 
elles. La llotja de subcontractació, per exemple, 
ha facilitat la col·laboració entre les empreses. 
Quan arribava una oferta de treball, es busca-
ven empreses que pogueren oferir el producte 
demandat. Això a vegades suposava la col·labo-
ració entre diverses empreses, però a vegades 
s’han trobat amb problemes derivats de la fal-
ta de confiança. Encara que des de l’associació 
d’empresaris s’intente promoure la col·labora-
ció entre les empreses, és necessari que hi haja 
confiança i que estiguen disposades a partici-
par en projectes que poden suposar compartir 
informació sobre la pròpia empresa.

En qualsevol cas, a nivell informal hi ha relaci-
ons entre empresaris, ja que la proximitat afa-
voreix els contactes i poden traslladar-se inqui-
etuds o necessitats. També a través d’aquests 
contactes s’afavoreix la difusió de tecnologies i 
és possible conéixer el que estan fent altres em-
preses, plantejant-se implementar-ho d’alguna 
manera en l’empresa. La informació flueix entre 
les empreses per diferents vies, per exemple, 
per contractar a un treballador que estava en 
una altra empresa i que transfereix d’aquesta 
forma coneixement. També es produeix a través 
de l’assistència a jornades o cursos formatius 
de AIJU o de IBIAE, o a través d’un proveïdor 
que coneix diferents empreses, etc. D’aquesta 
forma, es produeix un contacte entre empreses 
de sectors diversos, però localitzades en el ter-
ritori, la qual cosa facilita compartir problemà-
tiques que en molts casos poden ser comuns. A 
més, és més fàcil quan una empresa té un pro-
blema puntual sol·licitar col·laboració. Quant a 
maquinària, els equips que tenen les empreses, 
per exemple, en transformació de plàstics, són 
oferits per proveïdors de la maquinària a totes 
les empreses. Existeix la possibilitat que algu-
na empresa realitze modificacions des del de-
partament d’enginyeria i desenvolupament i es 
milloren alguns processos. No obstant això, en 
general, les empreses estan al corrent de les 
novetats sobre tecnologies d’aplicació en el seu 
sector. 
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3.4 INNOVACIÓ EN ELS RECURSOS LABORALS

3.4.1 LA CAPACITACIÓ EN L’EMPRESA I 
LES NECESSITATS FORMATIVES PER A LA 
INNOVACIÓ

El nivell de professionalització dels empresaris 
de la Foia de Castalla ha anat augmentant en 
les últimes dècades. En el passat era freqüent 
que els empresaris foren antics treballadors 
d’altres empreses, que coneixent els processos 
productius i les tècniques posaven en marxa la 
seua pròpia empresa sense comptar amb una 
formació orientada a la gestió empresarial. Una 
gran majoria de les empreses són de caràc-
ter familiar i les noves generacions treballen 
en l’empresa, però disposen d’estudis i nivells 
de formació més elevats que en el passat. A 
més, actualment, en molts casos la gerència 
no correspon als amos de l’empresa, i els òr-
gans directius compten amb professionals amb 
formació especialitzada. Quant a les empreses 
multinacionals que han comprat empreses de 
la zona, en la seua majoria contracten directius 
de fora de l’àrea que van canviant, la qual cosa 
fa que no tinguen la inclinació al territori com 
ocorre amb els empresaris que provenen de la 
Foia. 

També cal assenyalar que en empreses de 
dimensió xicoteta el perfil de l’empresari ha 
d’anar adaptant-se a una gestió més profes-
sionalitzada, de lideratge, d’equip i procliu a la 
cooperació amb altres empreses per a guanyar 
grandària i poder realitzar projectes que de ma-
nera individual poden no ser factibles.

Un aspecte que cal apuntar és la dificultat que 
troben moltes empreses per a atraure i retindre 
talent. A l’hora de cobrir llocs d’alt perfil directiu, 
la Foia de Castalla compta amb certes febleses 
que obstaculitzen aquest procés. La població 
de la Foia és reduïda si es compara amb altres 
llocs en els quals existeix una important indús-
tria. Aquest fet deriva en què a nivell cultural 
i d’oci, existisquen limitacions. Tampoc existei-
xen col·legis bilingües que puguen ser una op-

ció per als fills de directius que provinguen de 
l’estranger. A més, troben dificultat per a trobar 
habitatge. Per tant, la Foia de Castalla pot no 
resultar un lloc atractiu perquè professionals 
d’alt perfil fixen la seua residència i les empre-
ses tenen dificultat per a fitxar talent. Molts dels 
directius resideixen a Alacant i quan passen al-
guns anys poden acabar buscant altres llocs 
per a treballar, ja que no sols valoren el salari 
sinó també altres qüestions de qualitat de vida i 
entorn. En alguns casos, se supleix aquesta de-
ficiència amb directius que només acudeixen a 
la Foia de Castalla dues vegades per setmana i 
la resta del temps treballen des dels seus llocs 
de residència.

Quant als perfils laborals en matèria d’inno-
vació, les empreses busquen enginyers joves, 
valorant-se l’experiència, encara que no es con-
sidera imprescindible ja que l’empresa també 
realitza formació internament. També es valora 
el coneixement d’idiomes. Per tant, el perfil de 
demanda és d’un enginyer que parle idiomes i 
amb un esperit de treball i alta motivació per a 
aprendre noves coses. Aquests llocs de treball 
d’enginyers o per a laboratoris, o químics, etc. 
es cobreixen fonamentalment amb estudiants 
formats en la UPV d’Alcoi i en la Universitat 
d’Alacant.

Pel que respecta al personal tècnic intermedi, 
amb estudis de formació professional, existei-
xen demandes en la Foia que actualment no 
es cobreixen. Una de les majors dificultats que 
troben les empreses d’aquest territori és la fal-
ta de tècnics que estiguen ben formats, tant en 
el sector del plàstic com en metall-mecànica. 
A més, també existeix una demanda que no 
pot cobrir-se amb treballadors de la Foia per 
al manteniment de maquinària. Només hi ha un 
institut amb titulacions de la branca metall i de 
plàstic, l’IES La Foia, però que no disposa d’al-
tres cicles formatius ajustats als perfils pro-
fessionals que són més demandats en aquest 
territori, com a manteniment de maquinària. 
En definitiva, en aquests àmbits les empreses 
tenen dificultats per a cobrir llocs. A més, es 
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tracta de llocs que són ocupats per homes, ja 
que les dones no es plantegen accedir a aques-
ta mena de treballs.

D’altra banda, en els últims deu anys, les em-
preses han introduït canvis en els processos de 
producció que s’han traduït en necessitats de 
qualificacions noves. Davant aquestes neces-
sitats es detecta una falta de cursos vinculats 
a programació, electrònica i robòtica, aspectes 
que són fonamentals hui dia en la majoria dels 
processos productius. La formació d’aquesta 
mena de tècnics podria ser de gran utilitat a les 
empreses de l’àrea. La gran majoria de les tec-
nologies que s’utilitzen estan automatitzades i 
cal controlar sensors, paràmetres i es necessi-
ten treballadors amb coneixements en aquest 
àmbit. 

A més, la instal·lació de multinacionals ha im-
plicat una major professionalització i noves exi-
gències en la formació (requisits de qualitat per 
a nous mercats com el farmacèutic o l’alimen-
tació). En definitiva, les empreses necessiten 
treballadors formats en noves qualificacions 
per la tecnificació dels processos productius. 
Entre les competències i qualificacions desta-
quen les requerides en TIC, logística, comerç 
online, comerç internacional, idiomes, robòti-
ca, automatització, anàlisi de grans volums de 
dades, ciència dels materials, qualitat, màrque-
ting, impressió 3D, ecoinnovació, realitat virtual 
i augmentada. A més de la qualificació laboral 
també se sol·liciten altres aspectes com les ha-
bilitats socials, personals, comunicatives, tre-
ball en equip, lideratge.

Finalment, existeix una preocupació si es con-
tracta a treballadors d’altres llocs, ja que da-
vant una oportunitat de treball a la seua ciutat 
podria marxar-se. Per tant, és preferible poder 
comptar amb treballadors que siguen del terri-
tori. En definitiva, existeix una demanda de tre-
balladors ben formats, ja que els nivells de qua-
litat que s’exigeixen són alts i la introducció de 
noves tecnologies requereix comptar amb pro-
fessionals formats en les noves qualificacions.

3.4.2 LA FORMACIÓ CONTÍNUA EN L’EMPRESA

Les empreses s’enfronten hui dia a un entorn 
que exigeix la utilització de les noves tecnolo-
gies i a assumir reptes com els derivats de la 
transformació digital o l’entrada a nous mer-
cats amb majors exigències. En aquest context, 
la formació contínua és essencial per a l’adap-
tació dels coneixements i habilitats dels treba-
lladors a aquestes noves necessitats. Les em-
preses ofereixen als seus treballadors cursos 
perquè aquests puguen adquirir coneixements 
nous vinculats als seus llocs de treball de ma-
nera gratuïta, finançats per la pròpia empresa. 
També, davant les manques en temes d’idio-
mes, algunes empreses realitzen cursos de 
formació en idiomes en la pròpia empresa. Els 
empresaris, cada vegada més, són conscients 
de la necessitat de comptar amb professionals 
que compten amb capacitats actualitzades. Així 
mateix, els treballadors tracten de millorar les 
seues qualificacions, esperant que puga tra-
duir-se en majors remuneracions en el futur. 
Quan les empreses detecten necessitats de for-
mació per als seus treballadors, poden recórrer 
a AIJU, que dissenya cursos a mida específics 
per a cobrir aquestes mancances. També les 
empreses compten amb plataformes perquè 
els seus treballadors puguen realitzar diferents 
cursos.

D’altra banda, en aspectes vinculats a la in-
novació, algunes empreses més innovadores 
traslladen a AIJU o a IBIAE el seu interés en de-
terminats materials nous o processos innova-
dors, i busquen que se’ls proporcione formació 
en aquests temes. En altres ocasions des del 
propi institut tecnològic o des de l’associació 
d’empresaris, hi ha tècnics que coneixen noves 
tecnologies o materials nous i tracten de difon-
dre’ls entre les empreses de l’àrea. Així, es de-
senvolupen nombroses jornades i cursos que 
tracten d’aproximar a les empreses i als treba-
lladors a aspectes com la indústria 4.0, robòtica, 
bioplásticos, eficiència energètica, eficiència en 
motles d’injecció, gestió mediambiental i temes 
de sostenibilitat, reciclatge, etc. Es tracta de 
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donar a conéixer les qüestions que estan sent 
més noves i que les empreses es plantegen la 
introducció de noves tecnologies o el desenvo-
lupament de projectes de caràcter innovador.

Una iniciativa, en aquest cas desenvolupada 
per IBIAE, consisteix en la realització de visites 
a empreses capdavanteres i que utilitzen tec-
nologies avançades. D’aquesta forma, diferents 
empreses de la zona acudeixen conjuntament 
a conéixer les tecnologies i l’organització d’em-
preses rellevants de la Comunitat Valenciana de 
diversos sectors. A través de la visita, les em-
preses de la Foia poden observar com aquestes 
empreses estan aplicant nous mètodes com 
el lean manufacturing, o emprant nombrosos 
robots en els processos productius, i detectar 
oportunitats per a introduir algunes d’aquestes 
tecnologies en les seues pròpies empreses. A 
més, en aquestes visites les empreses de l’àrea 
comparteixen l’experiència, es coneixen i creen 
relacions entre elles.

En alguns casos, les empreses es troben amb 
dificultats per a oferir formació sobre nous pro-
cessos o materials i, davant això, el que fan és 
acudir amb els seus treballadors a les empre-
ses proveïdores, que solen estar en altres Co-
munitats o fora d’Espanya, perquè puguen veu-
re in situ les tecnologies i puguen millorar les 
seues competències en l’ús d’aquestes. 

Destaca també com alguna empresa s’ha plan-
tejat posar en marxa un centre d’innovació, 
amb l’objectiu d’oferir formació als treballadors 
en la mateixa empresa. Es tracta d’un sistema 
similar al que tradicionalment existia en les 
empreses jogueteres, escoles taller que forma-
ven als seus propis treballadors. En aquest cas, 
es planteja desenvolupar un centre d’innovació, 
que fomente la cultura de la innovació amb for-
mació, aportant coneixement i capacitats a les 
persones que integren l’organització.

A més de la formació en aspectes concrets, 
també es considera molt important impulsar 
el talent i la creativitat. Una manera de fer-ho 

seria a través de la posada en marxa d’un Fa-
bLab. Aquesta iniciativa es basa en desenvolu-
par laboratoris d’innovació equipats amb mà-
quines de fabricació digital i tecnologies per a 
la producció que permeten la pràctica de nous 
processos i el desenvolupament de noves idees. 

3.4.3 ELS JOVES I LA INDÚSTRIA

En la Foia de Castalla la predisposició de la jo-
ventut a formar-se en el sector industrial és 
baixa. A pesar que els alumnes que realitzen 
formació professional troben fàcilment treball, 
aquests estudis no compten amb un prestigi 
que els faça atractius i falten joves que vulguen 
formar-se en professions amb perfils tècnics, 
sobretot en metalls i plàstics. Socialment es va-
lora més realitzar estudis universitaris i la ins-
cripció en els cicles de FP és molt baixa malgrat 
l’elevada demanda de professionals tècnics en 
la Foia. En aquest sentit, es considera que és 
molt important que els estudis de formació 
professional tinguen un major reconeixement a 
nivell social. Es necessitaria una estratègia per 
a valorar aquests estudis, despertant l’interés 
dels joves. 

Els cicles formatius que ofereix l’Institut de FP 
d’Ibi no cobreixen les places per falta d’alum-
nes. Es necessitaria que joves de poblacions 
d’Onil, Castalla, Tibi i d’Alcoi es desplaçaren a Ibi 
a formar-se. No obstant això, existeix també un 
problema de transport públic que dificulta final-
ment l’estudi en l’institut. 

Davant la falta de tècnics ben formats, és ne-
cessària una major orientació des d’edats pri-
merenques, buscant potenciar la vocació dels 
joves per a treballar en la indústria. No obstant 
això, existeix una crítica als processos d’ori-
entació laboral ja que no s’adapten a les ne-
cessitats de les empreses. L’orientació en els 
instituts pot veure’s afectada per aspectes que 
interessen als propis centres, i no es té present 
la realitat del territori i quins seran els perfils 
professionals que comptaran amb més deman-
da en el propi territori.
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Des del Pacte per l’Ocupació ACTAIO s’ha desen-
volupat un projecte experimental de foment de 
la FP, i s’han realitzat xarrades en els instituts 
a professors, orientadors, pares i alumnes tant 
de batxiller com de tercer i quart de l’ESO per 
a mostrar-los les possibilitats reals que ofereix 
formar-se en determinats cicles formatius, do-
nada la realitat industrial del territori. Aques-
ta actuació és possible que haja promogut la 
matriculació en cicles de mecànica i plàstics 
d’alumnes d’altres municipis fora d’Ibi, ja que 
s’ha anat informant i difonent l’oferta formativa 
a altres llocs de l’entorn.

D’altra banda, la presència de les dones és molt 
escassa en el sector industrial. Actualment els 
treballs que es realitzen poden ser ocupats per 
les dones d’igual forma que pels homes. No 
obstant això, en els cicles industrials de metall i 
plàstic és molt difícil que el gènere femení opte 
per realitzar aquest tipus d’estudis. En el sector 
del plàstic es poden trobar empreses que estan 
contractant a dones però, en general, es tracta 
de dones que no tenen formació i que s’ocupen 
en tasques de baixa qualificació i amb salaris 
baixos. No obstant això, en els càrrecs interme-
dis és nul·la la presència femenina. Les dones 
no volen formar-se per a aquesta mena de tre-
balls el que suposa un problema perquè hi ha 
una demanda sense cobrir de tècnics de grau 
mitjà en les empreses de la Foia, i les dones po-
drien accedir a aquests llocs. En definitiva, hi ha 
poca presència de dones en empreses de deter-
minats sectors com el metall i el plàstic. Això és 
diferent respecte al que s’observa per exemple 
a Alemanya, on les empreses metal·lúrgiques a 
pesar comptar amb major presència d’homes 
entre els treballadors, mostren diferències me-
nors que les existents en la Foia.

Finalment, s’assenyala l’existència d’un desa-
justament entre la formació que s’imparteix en 
l’FP i les necessitats formatives de les empre-
ses. Les empreses assenyalen que els alumnes 
no ixen prou preparats. Es tracta de professio-
nals que requereixen molta pràctica perquè són 
oficis molt manuals i en gran manera aquesta 

formació s’adquireix posteriorment en l’em-
presa treballant. Davant la falta de treballadors 
formats, les empreses han de realitzar forma-
ció interna. Una iniciativa que busca millores 
en aquest sentit és la desenvolupada pel IES 
La Foia, que disposa d’una màquina d’última 
tecnologia d’injecció de plàstic i els professors 
i alumnes s’han format utilitzant-la. D’aquesta 
forma, s’ha aconseguit que els alumnes dispo-
sen dels coneixements suficients per a poder 
treballar amb aquesta tecnologia quan arriben 
a les empreses. 

Per tant, quant a coneixements es detecten 
desajustaments ja que els alumnes que acaben 
FP no disposen dels coneixements actualitzats 
per a treballar en les empreses, la qual cosa 
comporta la necessitat d’una formació en la prò-
pia empresa. Moltes empreses opten per con-
tractar a joves que compten amb alta motivació, 
encara que amb dèficit de formació, i aquesta 
s’adquireix internament en la pròpia empresa. 
Les empreses han dissenyat en alguns casos 
un pla de formació per als nous treballadors 
i, a través d’un canal de vídeos, aquests tenen 
accés a conéixer les diferents tasques i proces-
sos que es realitzen, la qual cosa facilita que 
posteriorment puguen ocupar el seu lloc amb 
un major coneixement del treball que hauran de 
desenvolupar.

Una actuació que s’apunta per a millorar en 
aquest àmbit és la creació d’un Centre de desen-
volupament demostrador, en el qual estudiants, 
empreses i la pròpia societat puga conéixer les 
tecnologies i solucions digitals existents i la 
seua funcionalitat per a les empreses. Aquest 
centre de formació podria servir d’ajuda per a 
professionals i també com a eina educativa per 
a mostrar als joves l’aplicació de les tecnologi-
es digitals en els processos industrials.

4. GESTIÓ I INNOVACIÓ RESPECTUOSA AMB 
ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT

La sostenibilitat ambiental està cada vegada 
més present en la presa de decisions de les 
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empreses. En la Foia de Castalla ha anat aug-
mentant la conscienciació per part de les em-
preses de la necessitat d’anar actuant en una 
direcció de sostenibilitat. En el territori es tro-
ben empreses que estan introduint millores per 
a eliminar residus, s’incorporen equips i tec-
nologies netes, s’implanten sistemes de ges-
tió mediambiental i normes com l’ISO 14001. 
En definitiva, hi ha empreses que mostren una 
disposició clara a millorar en aquests aspectes. 
A més, la normativa cada dia és més exigent, 
la qual cosa impulsa cap a una adequació en 
productes i processos que siguen menys con-
taminants. Les empreses han d’adaptar-se als 
nous patrons marcats per l’ecoinnovació i la 
sostenibilitat.

No obstant això, al mateix temps la preocupa-
ció és alta pels terminis que es marquen, ja que 
poden suposar greus dificultats que afecten la 
supervivència del teixit industrial. El pas cap a 
produccions més sostenibles implica majors 
costos i és necessari que existisca una deman-
da que estiga conscienciada i disposada a pa-
gar més per aquesta mena de productes.

En moltes de les empreses de la Foia la pre-
ocupació està en la utilització del plàstic, per 
la contaminació que genera. Empreses de 
termoconformació de plàstics s’estan veient 
afectades, com per exemple els fabricants de 
productes plàstics d’un sol ús. Davant les no-
ves normatives, les empreses han d’innovar i 
introduir nous materials, reciclats, biodegra-
dables, compostables. Moltes empreses xico-
tetes per a afrontar aquests canvis necessiten 
l’ajuda de centres d’investigació, que donaran 
suport per a conéixer tota la normativa i to-
tes les regulacions i ajudaran a les empreses 
en nous projectes innovadors. Les empreses 
s’enfronten a un gran repte, però que pot tam-
bé considerar-se com una de les fortaleses del 
sector del plàstic, la gran capacitat de creixe-
ment amb productes reciclats més ecològics 
(Pla sectorial del plàstic 2018 de la Generalitat 
Valenciana).

D’altra banda, les empreses veuen el tema me-
diambiental com una oportunitat de millora. 
Per exemple, la reducció de residus té efectes 
positius perquè sol estar vinculat a millores 
en els processos i a l’ús més eficient dels re-
cursos, la qual cosa redueix costos. En el cas 
de l’enllumenat de l’empresa, la substitució de 
l’enllumenat per leds comporta una millor il·lu-
minació i una reducció del consum elèctric, la 
qual cosa suposa menor despesa i amb menor 
impacte ambiental. Per tant, actuacions quant 
a autoconsum solar, amb sostres solars, abo-
caments d’aigua zero, vehicles elèctrics, reduc-
ció de residus, leds, major eficiència energètica, 
són pràctiques que s’estan estenent ja que en 
molts casos les empreses obtenen estalvis de 
cost i major eficiència i al mateix temps acon-
segueixen un objectiu mediambiental.

Les empreses també identifiquen l’impacte 
que sobre el medi ambient té la fabricació d’un 
determinat producte a través de la petjada de 
carboni. En molts casos les empreses es mo-
uen per la demanda dels clients. En definitiva, 
la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat 
social en aquest àmbit per part de les empre-
ses és molt important i els consumidors cada 
vegada estan més conscienciats. A més, en el 
cas de moltes empreses que fabriquen per a al-
tres sectors, són les empreses clients les que 
exigeixen el compliment d’estàndards a nivell 
mediambiental. 

Des del Campus d’Alcoi de la Universitat Po-
litècnica de València s’estan desenvolupant 
nombrosos estudis i investigació sobre el plàs-
tic net, plàstic ecològic, plàstic compostable i 
aquesta informació es difon entre les empreses 
de la Foia. Les empreses han d’estar informa-
des sobre aquests nous materials ja que serà 
necessari introduir-los, encara que afronten el 
tema amb cautela, ja que el seu ús suposa ma-
jors costos.

D’altra banda, en la Foia de Castalla destaca 
també la importància de les activitats relaci-
onades amb les energies renovables, el medi 
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ambient i la sostenibilitat. A més, l’entorn natu-
ral i cultural en aquesta àrea funcional pot ser 
un motor per a l’atracció empresarial i per a 
generar noves oportunitats augmentant la pos-
sibilitat de noves idees de negoci. És un territori 
divers amb espais naturals protegits que sens 
dubte poden millorar les condicions de vida 
dels habitants i treballadors d’aquest territori.

D’altra banda, algunes de les febleses ambi-
entals detectades estan relacionades amb una 
mala gestió dels abocaments industrials per 
part de les empreses. Ibi va modificar fa un any 
l’ordenança d’abocaments amb un augment 
de controls a les empreses, així com la crea-
ció d’un cens que controle tota la seua activitat 
i el nivell d’abocaments que aquestes realitzen 
amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental. 
No obstant això, continua havent-hi empreses 
que han d’afrontar multes per incompliment. 
És necessari realitzar jornades de formació i 
conscienciar als empresaris en aspectes com 
a abocaments d’aigües residuals i en eficiència 
de recursos (energia i aigua). 

Entre els reptes per a millorar les condicions de 
sostenibilitat ambiental en el sector industrial 
s’assenyalen la innovació en material plàstic 
(composició del propi producte, amb el propò-
sit de fer-lo cada vegada més lleuger, flexible i 
funcional), en noves tecnologies per a utilitza-
ció de materials reciclats i per a la millora de 
l’eficiència, l’ús de material reciclat, producció 
eficient en termes energètics, processos que 
conduïsquen a residus zero, tractaments de 
residus eficients, certificacions mediambientals 
(ISO 14001:2015), sistemes de gestió mediam-
biental i el foment de l’economia circular, amb 
ús de plàstic reciclat. 

5. ACTUACIONS D’ÈXIT EN MATÈRIA 
D’INNOVACIÓ TERRITORIAL

A continuació, es presenten tres actuacions 
destacades d’èxit en matèria d’innovació ter-
ritorial que parteixen, en tots els casos, d’un 
projecte en el qual participen diferents agents 

localitzats en aquest territori. Aquestes actua-
cions són exemples de cooperació en els quals 
es treballa de manera coordinada per a impul-
sar la competitivitat i la innovació en la Foia de 
Castalla.

Clúster d’Empreses Innovadores de la Vall 
del Joguet

El Clúster d’Empreses Innovadores de la Vall 
del Joguet sorgeix en 2009 amb la constitució 
d’una Agrupació d’Empreses Innovadores (AEI). 
La AEI és una figura desenvolupada pel Minis-
teri d’Indústria, Energia i Turisme des de l’any 
2006 per a potenciar una política dirigida a la 
creació i enfortiment de clústers . Tal com es-
tableix el Ministeri, la AEI és la combinació en 
un espai geogràfic d’empreses, centres de for-
mació i unitats d’investigació públics o privats, 
que, a través de processos d’intercanvi col·la-
boratiu, tracten d’obtindre sinergies derivades 
de projectes conjunts de caràcter innovador. En 
aquest cas, té lloc la creació d’una AEI centrada 
en el joguet en l’espai geogràfic d’alta concen-
tració d’empreses del sector jogueter, la Foia de 
Castalla. En l’actualitat el clúster d’empreses 
innovadores de la Vall del Joguet està format 
per 61 empreses intensives en I+D i per l’Insti-
tut Tecnològic de Productes Infantils i Oci (AIJU). 
Les empreses que formen part d’aquest clúster 
pertanyen a més del sector del joguet a uns al-
tres com el plàstic, el metall, el motle i el pro-
ducte infantil i d’oci.

Al llarg dels anys el clúster de la Vall del Jo-
guet ha anat desenvolupant nombrosos pro-
jectes d’I+D+i i de transferència tecnològica, 
generant valor en les empreses, contribuint a 
l’ampliació dels nínxols de mercat i estrenyent 
les relacions multisectorials. Entre els seus 
objectius estratègics destaca promocionar i 
facilitar l’accés a la I+D i facilitar la coopera-
ció entre els associats i facilitar el networking 
amb agents externs. Per a això, el clúster es 
conforma com un instrument de suport a la 
generació de projectes d’I+D, impulsant a més 
accions enfocades a fomentar la participació de 
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la AEI en programes nacionals i europeus. Des-
taca el foment del clúster a la transició de les 
empreses cap a tecnologies de la indústria 4.0 
com són la impressió 3D, la robòtica o la reali-
tat augmentada/virtual. A més, el clúster dona 
suport a altres actuacions com ara cerca de fi-
nançament, formació per a professionals, pro-
moció de la transferència tecnològica, dirigides 
en última instància a millorar la competitivitat 
de les empreses integrants del clúster i la seua 
internacionalització, enfortint d’aquesta forma 
el creixement d’aquest territori. 

A continuació, es presentaran alguns dels pro-
jectes innovadors que s’han desenvolupat pel 
clúster i que posen de manifest la importància 
d’unir esforços d’empreses i de centres tecno-
lògics com a manera d’impulsar la innovació en 
les empreses de l’àrea.

Un projecte liderat pel Clúster de la Vall del Jo-
guet va ser realitzat durant l’any 2015 i es va 
dirigir al desenvolupament de peces plàstiques 
més lleugeres a través de l’aplicació de noves 
tecnologies i materials, tractant de reduir el 
consum de materials i d’energia en el proces-
sament, així com l’impacte ambiental. En con-
cret, en el projecte es va utilitzar la tecnologia 
de la micro-escumació de peces mitjançant 
injecció amb fluids supercrítics (MuCell) així 
com la incorporació de microesferes de vidre 
i agents escumejants a les matrius plàstiques 
per a aconseguir peces més lleugeres. A més, 
en els productes modelats es va uti litzar la tec-
nologia de decoració en motle (IML), analitzant 
la influència de les formulacions preparades en 
l’adhesió de les etiquetes de IML. En aquest pro-
jecte van participar dues empreses, Industrial 
Joguetera (INJUSA) i Thermolympic, al costat 
de AIJU i a la Fundació AITIIP (Centre Tecnològic 
d’Aragó per a la investigació industrial aplicada 
i la innovació tecnològica). 

Els resultats d’aquest projecte, amb l’aplicació 
de noves tecnologies i materials, han aconse-
guit una millora en els productes plàstics de jo-
guet, amb reducció de pes, a través d’estructu-

res més lleugeres i una millora de la rigidesa de 
les peces. A més, s’aconsegueix una major efi-
ciència en els processos, amb un estalvi ener-
gètic, ja que es redueix el temps de refredament 
de les peces, estalvi de material i reducció de 
temps de fabricació en reduir el refredament.

En aquest cas, el projecte de cooperació es pro-
dueix entre dos socis del clúster, una empresa 
i l’institut tecnològic del joguet, al costat d’una 
empresa i un centre tecnològic d’una altra regió 
espanyola. Aquest és un exemple que a través 
del clúster de la Vall del Joguet s’aconsegueix 
ampliar la xarxa de contactes per a emprendre 
projectes conjunts. 

Els següents casos de projectes innovadors 
que es presenten estan actualment en procés 
d’aplicació, i es tracta de projectes en els quals 
el Clúster de la Vall del Joguet participa en pro-
jectes europeus al costat de socis d’altres paï-
sos. 

Un d’aquests projectes és el projecte MOULVET 
“Development and validation of mould design 
and manufacturing OER from experienced la-
bourers´ know-how to complement VET, sub-
vencionat amb fons ERASMUS+, i l’objectiu del 
qual està dirigit a donar suport a la formació en 
el sector del motle. El projecte pretén afrontar 
una de les dificultats a les quals s’enfronta la 
indústria del motle tant a nivell europeu, com 
en el territori de la Foia, els desajustaments en-
tre les habilitats adquirides a través de la capa-
citació i les requerides per les empreses, així 
com la pèrdua de coneixements implícits a cau-
sa de la jubilació de treballadors experimentats. 

El projecte MOULVET, que té el seu inici l’any 
2016, ha comptat amb la participació del clús-
ter d’Empreses Innovadores de la Vall del Jo-
guet, la del Centre Tecnològic de Indústria de 
Motles, Ferramentas Especiais e Plásticos-Cen-
timfe (Portugal), el Gemeinnützige KIMW Forsc-
hungs GmbH (KIMW-F gGmbH) (Alemanya) i el 
Werkzeugbau-Institut Südwestfalen (Wi-SWF) 
(Alemanya). 
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En concret, aquesta iniciativa té com a objectiu 
captar el coneixement i les pràctiques actuals 
dels professionals del motle de diferents països 
europeus i desenvolupar amb aquesta informa-
ció material formatiu en obert (Open Educatio-
nal Resource-OER). A més del material forma-
tiu, s’ha desenvolupat una plataforma Moulvet 
i una aplicació de Realitat Augmentada que 
faciliten l’accés al material permetent la seua 
utilització en diferents dispositius com a ordi-
nadors de sobretaula, portàtils, telèfons mòbils 
o tauletes. Aquests recursos, dirigits a treballa-
dors del sector sense experiència i a estudiants 
relacionats amb aquesta disciplina, seran com-
plementaris als ja existents en la indústria del 
motle, aportant una perspectiva més industrial.

A través d’aquest projecte s’aconsegueix retin-
dre l’experiència dels professionals del sector 
del motle ja que en finalitzar la seua vida labo-
ral molts dels seus coneixements es perden per 
falta de temps per a formació dins de la mateixa 
empresa. A més, cal destacar que la cooperació 
entre tots els socis ha permés l’elaboració d’un 
material formatiu que recull el coneixement 
dels professionals del motle en els diferents 
països europeus participants (Espanya, Portu-
gal i Alemanya). En definitiva, a través del pro-
jecte el clúster de la Vall del Joguet actua sobre 
una de les febleses presents en la indústria de 
la Foia de Castalla, l’existència d’un desajus-
tament quant a competències formatives dels 
treballadors i les requerides per les empreses 
i, al mateix temps, intentar aprofitar el conei-
xement de professionals que es perdria amb 
la jubilació. A més, promou l’ús de les TIC en 
la formació, amb plataformes per a OER i apli-
cacions de Realitat Augmentada, millorant els 
coneixements i les habilitats dels treballadors i, 
en última instància, la capacitat del territori per 
a afrontar els reptes futurs.

Un altre dels projectes europeus en els quals 
està present el Clúster d’empreses innovadores 
de la Vall del Joguet és el SAMT SUDOE “Pro-
moció i difusió de tecnologies industrials KET 
de fabricació additiva i materials avançats en 

els sectors del motle i del plàstic dins de l’espai 
SUDOE. Aquest projecte, finançat pel programa 
Interreg SUDOE a través del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), té com 
a objectiu promoure l’aplicació de tecnologies 
KET (Key Enabling Technologies) de fabricació 
additiva i materials avançats en la indústria del 
plàstic i del motle. L’ús d’aquestes tecnologies 
està estenent-se per part de les empreses a ni-
vell internacional i hui dia nombrosos sectors 
industrials estan utilitzant la fabricació addi-
tiva per a diferents usos, convertint-se en un 
element tecnològic indispensable que permet 
optimitzar materials, crear noves formes, per-
sonalitzar els dissenys, escurçar els terminis 
de producció i estalviar costos.

L’aposta del Clúster de la Vall del Joguet per 
la millora de la competitivitat de dos dels sec-
tors principals es materialitza en la participació 
d’aquest projecte dirigit a impulsar i difondre 
l’aplicació de sistemes de producció avançats i 
materials avançats en aquestes indústries del 
plàstic i motles, que treballen en una àmplia 
gamma de sectors com l’automoció, salut, in-
dústria creativa, tèxtil, calçat i béns de consum. 
Els socis d’aquest projecte, liderat per AIJU, són 
juntament amb el Clúster de la Vall del Joguet, 
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 
IVACE, el Centre Tecnològic de Indústria de Mot-
les, Ferramentas Especiais e Plásticos CENTIM-
FE (Portugal) i el Centre National de la Recherc-
he Scientique CNRS ICMB (França). 

La difusió i aplicació de la fabricació additiva 
pot repercutir de manera decisiva en la millo-
ra de la competitivitat del teixit productiu de les 
empreses localitzades en els territoris dels so-
cis participants. De la mateixa manera, els nous 
materials permeten opcions de millora per a la 
fabricació additiva i solucions noves per a la in-
dústria del motle i el plàstic.

Per a la difusió i promoció d’aquestes tecnolo-
gies, el projecte SAMT Sudoe ha desenvolupat 
diverses actuacions entre les quals destaca 
l’elaboració d’un full de ruta sobre tecnologies 
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per a la indústria del plàstic i motle (Roadmap 
de tecnologies existents de les indústries del 
plàstic i del motle) i futures KET (fabricació 
additiva i materials avançats) d’acord amb les 
necessitats i requisits industrials dels sectors 
objectiu. També ha desenvolupat una platafor-
ma web col·laborativa transnacional per a fa-
cilitar la participació de les pimes en el desen-
volupament d’activitats d’I+D i la col·laboració 
entre organitzacions a través de la cadena de 
valor. Una altra de les accions ha consistit en 
el desenvolupament de material educatiu de 
lliure accés que contribuïsca a la retenció del 
coneixement, l’actualització tecnològica i el 
desenvolupament de mà d’obra qualificada. 
Finalment, el projecte també inclou el desen-
volupament de demostradors a través de pro-
totips. Les empreses de la Foia de Castalla 
poden beneficiar-se de totes aquestes actu-
acions centrades en la difusió d’aplicacions 
de les tecnologies KET de fabricació additiva i 
materials avançats. A més, el projecte facilita 
les relacions de les empreses de la Foia amb 
empreses d’altres regions, així com els cen-
tres tecnològics per al desenvolupament de 
projectes d’I+D.

En aquest àmbit de promoció d’un major con-
tacte entre la indústria i els centres tecnolò-
gics i altres agents científics del sistema re-
gional d’innovació, destaca un nou projecte 
promogut pel clúster d’Empreses Innovado-
res de la Vall del Joguet i subvencionat per 
l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI). En 
aquest cas, l’objectiu que persegueix el pro-
jecte “Programa Acceleració I+D Empreses del 
Clúster d’Empreses innovadores de la Vall del 
Joguet és fomentar i promoure la I+D+i i po-
tenciar l’adopció dels resultats procedents del 
Sistema Valencià d’Innovació (SVI). El projecte 
pretén difondre bones pràctiques en innova-
ció que servisquen d’orientació i estímul per 
a emprendre projectes d’I+D i per a incorporar 
noves tecnologies en petites i mitjanes empre-
ses de la Foia de Castalla que presenten defi-
ciències en aquest àmbit.

ACTAIO. Acord Territorial per l’Ocupació i el 
Desenvolupament Local d’Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(Actaio)

Una segona iniciativa des de la qual sorgiran 
diverses actuacions innovadores a nivell ter-
ritorial és l’Acord Territorial per l’Ocupació i el 
Desenvolupament Local d’Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(ACTAIO). Hui dia existeix consens en què la 
cooperació entre actors és fonamental per al 
desenvolupament econòmic i que fruit de la in-
teracció sorgeixen projectes col·lectius en els 
quals es compartiran recursos, competències i 
perspectives. Aquesta cooperació es veu afavo-
rida per la proximitat entre actors del territori. 
Una de les formes de cooperació que han tingut 
gran rellevància a nivell local és la figura dels 
pactes locals o territorials d’ocupació. Els pac-
tes d’ocupació engloben totes aquelles iniciati-
ves els continguts de les quals són de caràcter 
socioeconòmic, generalment centrats en qües-
tions laborals, que a més s’adopten a una es-
cala local o comarcal, i que són el resultat d’un 
procés de diàleg i negociació que es tradueix en 
un pacte entre els principals actors participants 
en el mercat local de treball (Gallego-Bono i 
Campos, 2009). En el cas d’Ibi, aquest munici-
pi juntament amb Alcoi i Ontinyent han cons-
tituït en 2016 l’Acord de Territorial d’Ocupació 
i Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(ACTAIO), integrat per Administracions Públi-
ques: Ajuntament d’Alcoi, Ajuntament d’Ibi i 
Ajuntament d’Ontinyent, Sindicats: CCOO i UGT, i 
Associacions Empresarials Territorials: FEDAC, 
IBIAE i COEVAL.

Les ciutats que participen en aquest acord, Al-
coi, Ibi i Ontinyent, juguen un paper fonamental 
en la vertebració econòmica, social i cultural 
dels territoris de les comarques que els inte-
gren, així com en la Foia de Castalla. Malgrat 
pertànyer a dues àrees funcionals diferents de 
la Comunitat Valenciana (Alcoi i la Vall d’Albai-
da), els tres municipis es localitzen pròxims ge-
ogràficament i comparteixen característiques 
en el seu teixit productiu fortament lligat a la 
indústria. Existeix, per tant, l’oportunitat d’abor-
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dar de manera col·laborativa projectes que afa-
vorisquen un desenvolupament socioeconòmic 
i laboral.

A través de la cooperació entre els agents eco-
nòmics i socials juntament amb els dirigents 
polítics d’aquests tres municipis, ACTAIO es 
proposa abordar la problemàtica de la desocu-
pació i el desenvolupament local de manera co-
ordinada i planificada. Entre les actuacions que 
ha anat desenvolupant ACTAIO es troben les di-
rigides a impulsar i difondre les possibilitats de 
la Indústria 4.0 adaptada al territori, i aquelles 
centrades en promocionar la Formació Profes-
sional. Respecte a aquesta última qüestió, una 
problemàtica que s’ha observat en aquestes 
comarques és que la demanda per part de les 
empreses de professionals amb formació molt 
especialitzada i tècnica és en moltes ocasions 
difícil de cobrir. 

A continuació, es mostren alguns de les actu-
acions desenvolupades en el marc de ACTAIO 
que tenen un caràcter innovador i que han sigut 
presentades com a projectes experimentals en 
el Programa de foment dels acords territorials 
en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
en la Comunitat Valenciana . 

Una de les iniciatives desenvolupades ha sigut la 
creació d’un Mapa de formació en ocupacions del 
territori Alcoi-Ibi-Ontinyent. Es tracta d’una eina 
d’accés públic que permet localitzar de mane-
ra senzilla i ràpida tots els centres de formació, 
públics i privats en els quals s’imparteixen les 
diferents especialitats de formació professional 
i certificats de professionalitat a les comarques 
de l’Alcoià, Comtat i la Vall d’Albaida. Al costat 
d’aquesta eina, s’ha elaborat un Mapa de la Se-
lecció i Captació de Talent, que permet consultar 
els diferents recursos d’intermediació, públics 
i privats, facilitant tant la cerca de treballadors 
per part de les empreses com la cerca d’ocupa-
ció a les comarques de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.

Destaca també l’elaboració de dues guies pràc-
tiques, una sobre la Formació Professional Dual 

i l’altra sobre la Formació al Servei de l’Em-
presa. Aquestes guies mostren de manera ràpi-
da i pràctica informació rellevant a les empre-
ses sobre la participació en la FP dual, així com 
sobre els diferents tipus de formació ocupaci-
onal a través dels quals poden actualitzar les 
competències i qualificació professional dels 
seus treballadors com a via per a la millora de 
la competitivitat de l’empresa. Pel que respec-
ta a la FP dual, des de ACTAIO s’han organitzat 
jornades dirigides a treballadors de gestió de 
recursos humans que tracten de sensibilitzar 
en aquest tema, explicant com poden participar 
i mostrant els avantatges que suposa, ja que a 
través de la FP dual tindran accés a un conei-
xement minuciós de les competències específi-
ques dels aprenents, que pot ser especialment 
beneficiós per a una posterior contractació.

Finalment, des de ACTAIO s’ha fixat com a ob-
jectiu fomentar l’FP adaptada a les necessitats 
de territori. En aquest sentit, s’està treballant 
amb tots els agents implicats (centres educa-
tius, professorat, alumnat, famílies i empreses) 
tractant de donar a conéixer els llocs de treball 
que mostren major dificultat per a ser coberts, 
per falta de treballadors amb les competències 
tècniques requerides, així com els més deman-
dats en aquest territori tant a curt com a llarg 
termini. S’estan realitzant activitats de difusió i 
sensibilització dirigides a tota la comunitat edu-
cativa, especialment centrada en els nivells de 
tercer i quart de l’ESO i en Batxillerat. Aquestes 
activitats tracten de mostrar com la FP ofereix 
una formació de qualitat amb moltes bones 
perspectives professionals i capacitat d’inser-
ció en el mercat laboral al seu alumnat. 

En definitiva, s’han exposat un conjunt d’inicia-
tives i projectes abordats de manera coordina-
da i planificada que mostren com la cooperació 
entre els diferents agents econòmics, socials i 
polítics d’aquests municipis, que comparteixen 
problemàtiques socioeconòmiques similars, 
pot ser de gran utilitat en el foment del desen-
volupament econòmic en el conjunt de les co-
marques que s’articulen entorn d’elles.
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Plataforma per la Reindustrialització Territorial 

Una tercera iniciativa que ha involucrat a 
agents de la Foia de Castalla és la creació de 
la Plataforma per la reindustrialització territo-
rial, que té com a entitats integrants a FEDAC, 
IBIAE i COEVAL, representants empresarials de 
les comarques de l’Alcoia-el Comtat, la Foia de 
Castalla i la Vall d’Albaida, respectivament. Al 
març de 2014 es crea aquesta plataforma amb 
l’objectiu d’unir forces per a emprendre projec-
tes que propicien la reindustrialització territori-
al, actuant de manera conjunta en les relacions 
amb les administracions públiques. Per tant, es 
tracta d’un exemple clar de cooperació entre 
agents econòmics de territoris que compartei-
xen una mateixa idiosincràsia industrial i que 
intervenen conjuntament per a la millora de la 
vertebració econòmica territorial, en aquest cas 
a través del suport a la indústria.

La Plataforma ha desenvolupat diversos pro-
jectes i iniciatives, sol·licitant en molts casos el 
suport de les administracions públiques, per al 
que considera necessari que els responsables 
polítics coneguen de primera mà la realitat em-
presarial del territori.

Una de les actuacions promogudes per la Plata-
forma és el projecte Àrees Industrials de Quali-
tat (AIC), iniciativa secundada pels ajuntaments 
d’Ibi, Alcoi i Ontinyent. Aquest projecte parteix 
de la realització per part de la Plataforma d’un 
informe sobre sòl industrial de qualitat en el 
qual es reflecteixen les demandes de les em-
preses, i el que valoren a l’hora de situar-se en 
un sòl industrial o un altre. El projecte AIC fixa 
les condicions idònies que ha de complir el sòl 
industrial de qualitat en matèria d’infraestruc-
tures i serveis, incloent també altres àmbits pú-
blics i privats d’especial transcendència per a 
la competitivitat empresarial com l’agilitació de 
tràmits administratius, una política d’incentius 
al desenvolupament industrial, el finançament 
empresarial, i els compromisos de les empre-
ses amb el medi ambient i la responsabilitat 
social empresarial. Des de la Plataforma se 

subratlla que les condicions de qualitat del sòl 
industrial no han de tindre com a únic objec-
te atraure inversions, sinó també que les em-
preses que estan en el territori compten amb 
unes condicions de qualitat que els permeten 
ser competitives en una economia global i com-
plexa com l’actual. Aquest projecte va comptar 
amb el suport de l’administració autonòmica, 
en reconéixer-se la seua importància estratègi-
ca en matèria de política industrial, establint-se 
ajudes per a la millora dels polígons industrials. 

Un altre dels aspectes sobre el qual la Platafor-
ma també ha traslladat preocupacions a l’admi-
nistració és en matèria d’energia, reivindicant 
una simplificació en els tràmits burocràtics i 
que s’eviten duplicitats que en aquesta matèria 
es produeixen, per a fer àgils els procediments 
relacionats amb el subministrament energètic. 
També en aquest àmbit de l’energia, la Plata-
forma proposa un pla comarcal de suport a les 
instal·lacions d’autoconsum en els polígons in-
dustrials. Aquesta iniciativa té com a objectiu 
promocionar l’autoconsum amb la implantació 
d’energies alternatives a través dels dispositius 
fotovoltaics, de mini eòlica, biomassa, o mixta, 
entre altres, pels avantatges que pot suposar 
per a tot tipus d’empreses, en permetre el con-
trol i la reducció dels costos energètics. Des de 
la Plataforma s’apunta que la regulació de l’au-
toconsum ha d’abordar aspectes concrets com 
l’autoconsum col·lectiu, així com la simplificació 
per a la realització d’instal·lacions de menys de 
100 quilowatts. També s’assenyala com aques-
ta iniciativa pot contribuir de manera positiva 
a la millora del sector de les energies renova-
bles, sector amb implantació a les comarques 
que abasta la Plataforma i que genera un im-
portant nombre de llocs de treball de caràcter 
innovador i tecnològic. Finalment, l’autoconsum 
i la utilització d’energies renovables comporten 
un benefici important per a la conservació de 
l’entorn.

D’altra banda, la Plataforma per la reindustria-
lització territorial també ha dirigit el seu interés 
cap a qüestions de finançament empresarial, 
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tractant que les empreses aconseguisquen el 
suport financer que necessiten per a desenvo-
lupar adequadament la seua activitat i que con-
tinuen aportant riquesa a aquestes comarques. 
Per a això es va realitzar un conveni de col·labo-
ració amb una entitat financera, proporcionant 
una línia de finançament i productes financers 
amb unes condicions preferents per a les em-
preses que formen part de les associacions 
empresarials que conformen la Plataforma.

En resum, les iniciatives exposades són exem-
ple de cooperació entre associacions empresa-
rials per a emprendre projectes col·lectius 
d’impuls a la indústria de les comarques i per 
a traslladar des d’una única veu a les diferents 
administracions públiques la necessitat d’em-
prendre actuacions que donen suport a la rein-
dustrialització territorial.

6. BALANÇ, OPORTUNITATS I PROPOSTES DE 
MILLORA 

A continuació, es presenta un balanç dels as-
pectes que estan presents en la Foia de Castalla 
i que estan vinculats a les capacitats innovado-
res d’aquest territori. A més, es presenten al-
gunes propostes de millora o actuacions per a 
afavorir la innovació.

SISTEMA EMPRESARIAL

Característiques

- Existència d’un teixit empresarial dinàmic 
amb nombroses empreses industrials de 
dimensió xicoteta i mitjana (750 empreses 
industrials i 8.552 treballadors afiliats en in-
dústria en un territori de 42.322 habitants).

- Elevada diversitat d’activitats industrials, en 
gran manera vinculades a processos indus-
trials de plàstic i metall-mecànica. També 
destaquen empreses del sector del joguet i 
del sector del moble.

- Presència d’activitats complementàries: co-

lorants i pigments, etiquetes adhesives, ma-
quinària, envasos i embalatges de paper i 
cartó, arts gràfiques, logística, etc.

- Les empreses de plàstic i metall-mecànica 
fabriquen per a sectors molt diferents com 
a automoció, construcció, envasos per a ali-
mentació, cosmètica, farmàcia, etc. Aporten 
solucions industrials i de consum amb pro-
duccions per a sectors diversos.

- Es tracta d’un clúster inserit en cadenes de 
valor globals, existint nombroses empreses 
que fabriquen per a empreses capdavante-
res d’altres països.

- Compta amb presència d’empreses multina-
cionals atretes per les capacitats tècniques i 
el know-how existent i perquè els seus prin-
cipals proveïdors estan situats en aquest 
territori. 

- Moltes empreses són familiars, amb una 
cultura empresarial innovadora molt arrela-
da que els porta a emprendre nous projectes 
que consoliden l’empresa i garantisquen la 
seua supervivència.

Avantatges per a la innovació

- Aglomeració industrial. La proximitat fa 
més fàcil que s’emprenguen projectes i es 
desenvolupe una idea a través del mètode 
prova-error. S’aprén d’uns altres que han in-
troduït novetats, es descobreixen noves pos-
sibilitats. 

- Les empreses poden conéixer casos d’èxit 
d’empreses del seu propi territori, i això su-
posa un estímul per a seguir-les, introduint 
tecnologies d’avantguarda o canviant cap a 
la fabricació d’altres productes amb major 
valor afegit. 

- Les capacitats tècniques existents han fa-
cilitat l’adaptació a una situació amb menor 
dependència del sector jogueter ampliant 
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els sectors als quals poden vendre els seus 
productes.

- Treballar per a sectors que requereixen el 
compliment d’alts estàndards de qualitat su-
posa un estímul perquè les empreses sub-
ministren els seus productes en condicions 
competitives i de qualitat, impulsant la intro-
ducció d’innovacions en les empreses.

- La presència de multinacionals ha contribuït 
al fet que les empreses proveïdores milloren 
els seus sistemes de producció. 

Febleses

- Existència de poques empreses líders.

- La presència de sectors d’alta tecnologia és 
molt reduïda en tot el territori, tenint una 
mica més de rellevància els sectors de tec-
nologia mitjana-alta. 

- Existeix un límit tècnic en el coneixement 
que existeix en el territori i és necessari que 
les empreses avancen en temes que són una 
prioritat hui dia (modificacions en matèries 
primeres com el plàstic pels problemes me-
diambientals que comporta). 

- Escassa utilització d’instruments de protec-
ció de la propietat industrial, aspectes que 
podrien servir per a generar una major dife-
renciació i competitivitat empresarial.

-  Baixa incorporació d’activitats intensives en 
coneixement en els sectors productius, la 
qual cosa pot considerar-se com un aspecte 
de feblesa per a la millora de la productivitat 
de les indústries.

- Poca visibilitat del potencial del territori a 
nivell industrial. Falta difondre la imatge del 
territori i de les seues grans capacitats in-
dustrials tant a nivell nacional com interna-
cional.

Actuacions per a promoure la innovació des 
del sistema empresarial

- Accions per a la utilització de nous materials 
que garantisquen una major sostenibilitat 
mediambiental al mateix temps que generen 
majors prestacions.

- Utilització de mètodes de producció automa-
titzada avançats i digitalització dels proces-
sos productius.

- Accions per a l’adaptació a nova normativa 
mediambiental.

- Digitalització en la fase final de la cadena de 
valor per a generar informació sobre el con-
sumidor i adaptar els productes o els canals 
de venda.

- Accions destinades a certificar la introduc-
ció de productes innovadors, per a facilitar 
la seua entrada en els diferents mercats.

- Accions per a promoure la utilització d’ins-
truments de protecció de la propietat indus-
trial, com ara patents i marques.

- Implantació d’eines de gestió de la innovació. 
Sistemes de gestió de la innovació, vigilància 
tecnològica i creació de departaments d’in-
novació. 

- Creació de consorcis per a projectes que in-
tegren tota la cadena de valor i que afavoris-
quen la innovació.

- Desenvolupament de projectes d’innovació 
de manera conjunta amb Instituts tecnolò-
gics i amb Universitats.
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Característiques

- Actuacions en diversos àmbits com les in-
fraestructures de carreteres o la promoció 
dels polígons industrials, amb efectes posi-
tius sobre el sistema productiu.

- La Foia de Castalla ha comptat amb sòl in-
dustrial, i amb polígons que han anat re-
gistrant millores en la qualitat en aspectes 
d’enllumenat, sanejament d’aigües residu-
als, fibra òptica, o sistemes de vigilància.

- Suport de l’administració regional a través 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, la Con-
selleria d’Innovació, l’Institut Valencià de la 
Competitivitat Empresarial (IVACE) i l’Agèn-
cia Valenciana de la Innovació (AVI), per a im-
pulsar la innovació.

- Col·laboració entre institucions públiques i 
amb participació de l’empresariat i sindicats, 
en diferents projectes (Pacte territorial AC-
TAIO, Plataforma per la Reindustrialització 
Territorial, Programa Avalem Territori im-
pulsat per Labora).

Avantatges per a la innovació

- S’ha disposat de sòl industrial i això ha pos-
sibilitat que moltes empreses puguen loca-
litzar-se en un entorn empresarial amb ser-
veis.

- La fibra òptica està facilitant als empresaris 
l’emmagatzematge i transferència de dades, 
les videoconferències, i altres serveis vincu-
lats a internet.

Febleses

- Deficiència en la disponibilitat de transport 
públic entre els municipis de la Foia per als 
treballadors la qual cosa limita una major 
integració del mercat local de treball.

- Gran demanda de sòl industrial que no pot 
ser coberta. Empreses multinacionals no 
han pogut localitzar-se per falta de sòl, amb 
efectes negatius sobre les inversions i sobre 
la transferència de coneixements a les em-
preses d’aquest territori per la proximitat. 

- Existeixen certs riscos d’aparició de deseco-
nomies d’aglomeració degut, principalment, 
a la falta de sòl industrial. 

- Es detecten certes deficiències pel que fa a 
la fibra òptica, ja que el servei que es presta 
no es considera òptim.

Actuacions per a afavorir la innovació des de 
les administracions públiques

- Major planificació a llarg termini i major in-
versió en I+D+i, amb estabilitat en les polí-
tiques basades en diagnòstics i estratègies 
correctes.

- Accions per a fomentar l’estructura de clús-
ter i la promoció del networking i la coopera-
ció empresarial. És necessari un instrument 
que permeta fomentar la cooperació entre 
les empreses (formal o informal).

- Foment i suport a la transferència de resul-
tats de la investigació des de la universitat i 
centres tecnològics a les empreses.

- Difondre la imatge del territori i de la indús-
tria, donant-li major visibilitat a nivell nacio-
nal i internacional.

- Accions de formació i sensibilització de la I+-
D+i en el territori.

INSTITUTS TECNOLÒGICS, UNIVERSITATS 

Característiques

- A Ibi està localitzat AIJU, que realitza i pro-
mou la I+D i facilita la difusió de tecnologies 
noves i el desenvolupament de projectes in-
novadors. 
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- Existeixen altres instituts tecnològics a la 
Comunitat Valenciana les activitats dels 
quals resulten d’interés per l’especialitza-
ció sectorial com ara l’institut tecnològic del 
plàstic (AIMPLAS), l’Institut Tecnològic del 
Metalmecánica (AIMME) o l’Institut Tecno-
lògic de l’Embalatge, Transport i Logística 
(ITENE).

- Presència d’universitats en l’entorn (Univer-
sitat Politècnica d’Alcoi, la Universitat d’Ala-
cant i la Universitat de València) que comp-
ten amb departaments que desenvolupen lí-
nies d’investigació en camps d’interés per al 
sector del joguet i altres sectors localitzats 
en la Foia. 

Avantatges per a la innovació

- Les empreses disposen de serveis tecnolò-
gics en el propi territori i participen en pro-
jectes d’I+D+i de manera conjunta a través 
de AIJU.

- Es compta amb la possibilitat de conéixer 
noves tecnologies, realitzar proves tècni-
ques, participar en projectes d’I+D, cooperar 
amb altres empreses en projectes conjunts, 
aspectes que impulsen el desenvolupament 
de processos innovadors. 

- Possibilitat de contractar a egressats de 
les universitats en enginyeria, química i al-
tres graus i màsters de rellevància per als 
sectors localitzats, i que siguen dels munici-
pis de la Foia o altres pròxims, la qual cosa 
afavoreix la seua permanència i compromís 
amb les empreses i el territori.

Febleses

- Es detecta una falta de canals de transfe-
rència del coneixement per a compartir la 
innovació, existint certa descoordinació ens 
universitats i instituts tecnològics amb les 
empreses.

- Necessitat d’una major participació em-
presarial en els llocs de creació de coneixe-
ment (universitats, instituts tecnològics).

Actuacions per a afavorir la innovació 

-  Potenciar la interacció entre universitats, 
centres tecnològics i empreses i facilitar la 
transferència dels resultats de la investiga-
ció a les empreses.

-  Incorporació de professionals científics i tèc-
nics en les empreses.

-  Impulsar projectes en els quals participen al-
tres sectors i activitats fora del clúster i que 
permeten entrar en altres indústries, ampliant 
la seua participació en altres cadenes de valor.

FORMACIÓ

Característiques

-  A Ibi està l’Institut de Secundària La Foia, 
amb una oferta formativa que inclou cicles 
de formació professional específica en as-
pectes mecànics i de plàstics. 

- - Formació impartida per AIJU, que compta amb 
una àmplia trajectòria en formació ocupacio-
nal i contínua. Entre les accions que es desen-
volupen es troba formació a mesura, cursos, 
conferències o jornades impartides en obert 
per a diferents empreses o tipus d’alumnes. 

- - Formació programada des de IBIAE, el qual 
desenvolupa diferents jornades i tallers en 
diferents àmbits. A través d’aquestes jorna-
des les empreses coneixen i es formen en 
aquells temes que són rellevants per a la 
millora de la seua competitivitat. 

Avantatges per a la innovació

- Existeix un mercat de treball format per tre-
balladors qualificats en els diferents proces-
sos industrials que es realitzen.
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- Formació que ofereix AIJU, ja que hi ha ne-
cessitat de perfils formatius que no es co-
breixen amb la FP.

- Relació de col·laboració entre AIJU i l’IES La 
Foia. Des de l’IES es realitzen visites a AIJU 
amb alumnes que tracten de despertar vo-
cacions entre els alumnes coneixent la reali-
tat industrial de la Foia.

- Col·laboració entre IBIAE i l’IES La Foia. Re-
unions entre els professors de fabricació 
mecànica de l’IES La Foia i representants de 
IBIAE a fi d’acostar els perfils professionals 
de l’alumnat a les últimes necessitats de 
l’entorn industrial.

- Acords entre empreses de IBIAE i l’IES La 
Foia per a posar a la disposició dels alum-
nes tots els seus recursos i que coneguen 
de manera directa l’entorn relacionat amb la 
indústria.

- El nivell de professionalització dels em-
presaris de la Foia de Castalla ha anat aug-
mentant i els òrgans directius compten amb 
professionals amb formació adequada.

- Es compta amb la possibilitat de contractar 
enginyers joves, que s’han format en univer-
sitats pròximes.

- Els empresaris fomenten la formació contí-
nua, impulsant la formació dels seus treba-
lladors i la dels propis empresaris. 

- Relacions entre els empresaris a nivell in-
formal (contactes a través de participació 
en jornades o cursos formatius de AIJU o de 
IBIAE, o a través d’un proveïdor que coneix 
diferents empreses, etc.) que afavoreixen la 
difusió de tecnologies i de processos nous.

Febleses

-  Baixa predisposició de la joventut a for-
mar-se en el sector industrial. Falta de pres-

tigi en els estudis de FP, sent poc atractius, 
amb el que no es cobreix la demanda actual 
de les empreses de perfils tècnics.

-  Els cicles formatius que ofereix l’Institut de 
FP d’Ibi no cobreixen les places per falta 
d’alumnes. 

-  La presència de les dones és molt escassa 
en el sector industrial. En els cicles indus-
trials de metall i plàstic és molt difícil que 
el gènere femení opte per realitzar aquest 
tipus d’estudis. 

-  Desajustament entre la formació que s’im-
parteix en la FP i les necessitats formatives 
de les empreses. Els alumnes no ixen prou 
preparats d’aquesta formació i és necessà-
ria una formació en la pròpia empresa.

-  Dificultat que troben moltes empreses per 
a atraure i retindre talent. La Foia de Cas-
talla no resulta un lloc atractiu perquè fixen 
la seua residència professionals d’alt perfil 
directiu. 

-  En empreses de dimensió xicoteta el per-
fil de l’empresari ha d’apuntar a una gestió 
més professionalitzada, de lideratge, d’equip 
i partidària a la cooperació amb altres em-
preses per a guanyar grandària i poder rea-
litzar projectes conjunts.

Actuacions per a afavorir la innovació

- Canvis en l’adaptació curricular, permetent 
plans d’estudis flexibles que faciliten adap-
tar els continguts de la formació reglada a 
les necessitats reals de les empreses.

- Adaptació de la formació per a l’ocupació, 
sense oblidar els sectors tradicionals, ha 
d’adaptar-se, incorporant branques que 
tinguen a veure amb les noves tecnologies, 
informàtica, energies renovables, manteni-
ment de maquinària.
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- Impuls a la Formació Professional Dual de ma-
nera que fos un mecanisme eficaç atés que als 
alumnes els fa falta adquirir els coneixements 
teòrics i formar-se també en l’empresa.

- Orientació des d’edats primerenques, bus-
cant potenciar la vocació dels joves per a 
treballar en la indústria. 

- Impulsar la formació en competències noves 
com són la formació en TIC, comerç online, 
qualitat, idiomes, robòtica, automatització, 
anàlisi de grans volums de dades, ciència 
dels materials, màrqueting, impressió 3D, 
ecoinnovació, realitat virtual i augmentada. 

- Desenvolupament d’un Centre demostrador 
de tecnologies que servira d’ajuda als pro-
fessionals i per a mostrar als joves l’aplica-
ció de les tecnologies digitals en els proces-
sos industrials.
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1. SEMBLANÇA DEL TERRITORI

L’olivera és, al costat de la vinya, un dels cultius 
més representatius de l’agricultura valenciana 
d’interior. De fet, en 2018 l’olivar suposava prop 
del 15% (94.764 ha) del total de la superfície cul-
tivada en la Comunitat Valenciana (GVA, 2019a) 
i, si es considera exclusivament els terrenys de 
secà, aquest percentatge s’elevava fins a acon-
seguir un significatiu 22%.

L’olivar no sols es constitueix en un dels princi-
pals cultius de secà en el territori valencià, sinó 
que a més les terres destinades al cultiu de l’oli-
vera conformen (novament juntament amb la 
vinya) un tipus de paisatge, una manera de rela-
cionar-se amb el territori, un tipus de desenvo-
lupament rural i un entorn socioeconòmic molt 
característic de l’interior de la Comunitat.

El futur del cultiu de l’olivar i de totes les acti-
vitats relacionades (el conglomerat agro-indus-
trial i comercial relacionat amb l’olivicultura) 
depèn en bona part de la seua capacitat d’adap-

tació a un entorn canviant, així com de les inno-
vacions que el sector ha sigut capaç d’aplicar 
en el passat i d’aquelles que puga incorporar 
en el futur.

Per tot això, l’objectiu del present treball no és 
un altre que determinar aquells aspectes de tot 
el procés de cultiu, producció, industrialització i 
comercialització que puguen ser (o hagen sigut 
ja) objecte d’innovació en el sector oleícola d’un 
territori que a continuació es defineix més rigo-
rosament.

Des del punt de vista territorial esmentar el cul-
tiu de l’olivera és fer referència a l’interior de la 
província de Castelló, en estendre el seu cultiu 
a la quasi totalitat dels seus municipis (concre-
tament 109 d’un total de 135); és a dir, el cultiu 
de l’olivar suposa un element que perfectament 
podria identificar el territori de l’interior provin-
cial. De fet, la província de Castelló atresorava, 
en 2018, el 35% de tot el territori valencià des-
tinat al cultiu de l’olivera (concretament 32.467 
hectàrees es van destinar en aquest any al cul-

6. TERRITORIS INTEL·LIGENTS, SECTORS 

INNOVADORS. L’AGRICULTURA D’INTERIOR. 

EL CULTIU DE L’OLIVERA I LA PRODUCCIÓ D’OLI 

A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Vicente Budí, Juan J. Rubert. UJI, Universitat Jaume I. Castelló.
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tiu d’oliveres per a la producció d’oli enfront de 
les 92.521 hectàrees d’olivar per a oli existents 
en la Comunitat en les mateixes dates).

No obstant això, si centrem la mirada en la dis-
tribució de les terres de cultiu que ens ofereix 
la figura 1 per al conjunt de la Comunitat Va-
lenciana, podem identificar almenys tres grans 
zones o àrees rellevants en relació amb aquest 
cultiu i que es corresponen amb el Maestrat, 
la Plana Alta-Alcalatén i les Serres de Espadà 
i Calderona. La diferència entre aquestes tres 
zones productores ve referida tant a les varie-
tats d’oliva predominants com a la importància 
socioeconòmica de l’olivar i la producció d’oli 
per a cadascuna d’elles. 

Aquestes àrees productores d’oli d’oliva han 
sigut seleccionades en consideració al projecte 
de creació d’una Denominació d’Origen Protegi-
da d’Oli de la Comunitat Valenciana (DOPACV), 
que es troba en aquests moments en fase de 
revisió tècnica de paràmetres i documentació. 
El projecte de DOPACV suposa una clara apos-
ta per millorar les condicions tant del cultiu de 
l’olivar com de la producció d’oli, amb uns ob-
jectius que inclouen aspectes com la promoció 
de producte, la millora en la capacitat tècnica 
del sector, la certificació del producte i els in-
centius a la millora en els processos productius 
i, finalment, la canalització de les demandes del 
sector cap al mercat d’olis i l’actuació com a in-
terlocutor amb l’administració.

La DOPACV pretén posar en valor la producció 
d’oli, la qual cosa en termes d’innovació suposa 
un pas cap a l’adopció de nous processos tèc-
nics que afavoreixen tant la qualitat del produc-
te com la millora en la rendibilitat d’aquest. La 
proposta del Consell Regulador distingeix vuit 
subzones en la Comunitat Valenciana, que de 
nord a sud es corresponen amb les tres asse-
nyalades per a Castelló, a més de tres a Valèn-
cia (Utiel-Requena i Vall d’Aiora; Serranía del 
Túria-Ribera del Magre; i Massís del Caroig-Vall 
d’Albaida) i dues a Alacant (Muntanya d’Alacant; 
i Vinalopó). Pel que fa a les varietats d’oliva au-

tòctones s’inclouen, segons percentatges, les de 
Farga (10-25%) originària i present en el nord 
de Castelló, Serrana (20-40%) varietat predomi-
nant a la comarca de l’Alt Palància, Vilallonga 
(20-40%) que per requisits de temperatura està 
més present a la província d’Alacant, Blanqueta 
(10-25%) originària de la zona d’Alcoi i Morru-
da (5-10%) amb menys productivitat i repartida 
per tota la Comunitat. La zona protegida inclou 
75 municipis de la Comunitat Valenciana1 , dels 
quals 30 pertanyen a la província de Castelló.

Quant als municipis englobats en la DOPACV 
hem d’assenyalar l’absència dels municipis in-
tegrats en una institució denominada la Taula 
del Sènia2 , que de moment es troba fora de la 
proposta de denominació d’origen. I això a pesar 
(o precisament degut) de la importància de l’oli 
i de les característiques especials del seu pro-
ducte a partir d’Oliveres Mil·lenàries, com es 
veurà més endavant.

És important assenyalar que, en relació a la 
proposta d’aquesta DOPACV, la iniciativa sorgeix 
del sector oleícola de l’àrea de les Serres de Es-
padà i Calderona i va tindre el seu germen en 
l’Associació Serrana de Espadà, quedant a més 
situada la seu provisional de l’entitat (com s’ha 
assenyalat el projecte es troba en fase de revi-
sió tècnica a causa d’un conjunt d’al·legacions 
presentades a la proposta inicial) en el municipi 
de Segorbe, capital de la comarca de l’Alt Palàn-
cia (àrea de les serres de Espadà i Calderona). 

1 A la província de Castelló: Albocàsser, Tírig, La Salzadella, Sant 
Mateu, Les Coves de Vinromà, Figueroles, Les Useres, Sant Joan 
de Moró, Serra Engarceran, Torre d’en Doménech, Vall d’Alba, 
Vilafamés, Ayódar, Fanzara, Almedijar, Altura, Azuébar, Chóvar, 
Geldo, Navajas, Segorbe, Soneja, Castellnovo, Teresa, Vall de 
Almonacid, Viver, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Artana i Tales. 
A la província de València: Gátova, Casinos, Alcublas, Gestalgar, 
Sot de Chera, Villar del Arzobispo, Requena, Utiel, Venta del Moro, 
Ayora, Corts de Pallas, Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, 
Millares, Navarrés, Font de la Figuera, Moixent, Vallada, Albaida, 
Beniatjar i Ontinyent. A la província d’Alacant: Alfafara, Alqueria 
d’Aznar, Cocentaina, Millena, Muro d’Alcoi, Alcoi, Biar, Cañada de 
Biar, Sax, Villena, Banyeres de Mariola i Onil.
2 La Mancomunitat de la Taula del Sénia orienta el seu treball 
cap a actuacions que giren entorn de l’existència d’aquestes 
Oliveres Mil·lenàries, i amb activitats i iniciatives centrades en 
l’àmbit de la promoció turística. Inclou 27 municipis; 15 de la 
província de Castelló, 9 de Tarragona i 3 de Terol. Els municipis 
de Castelló són: Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de 
Cabres, Cervera del Maestre, Herbés, la Jana, Morella, la Pobla 
de Benifassà, Rossell, San Rafael del Río, Sant Jordi, Traiguera, 
Vallibona i Vinaròs.
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Figura 1. Mapa de cultiu de l’olivera en la Comunitat Valenciana.

Font: Grup investigació ESTEPA, Universitat de València.

LOCALITZACIÓ DEL CULTIU DE 
L’OLIVERA EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA
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Així doncs, i a l’efecte d’identificar tendències 
en innovació en el cultiu de l’olivera i la pro-
ducció d’oli, s’han seleccionat les subzones de 
la província de Castelló del Maestrat (que as-
similarem al territori del Pacte Territorial per 
l’Ocupació -PATE-Castelló Nord) i de les Serres 
de Espadà i Calderona (que assimilarem al ter-
ritori del PATE Alt Palància més el municipi de 
Segorbe3). En totes dues àrees4, l’olivar suposa 
un cultiu important en termes quantitatius i en 
relació amb altres impactes econòmics, medi-
ambientals i socials generats, sent a més que la 
producció d’oli adquireix la condició d’element 
identificador i fins i tot vertebrador del territori, 
la qual cosa li atorga transcendència socioeco-
nòmica, històrica i cultural en aquests territoris 
d’interior de la Comunitat Valenciana.

El Maestrat és la subzona situada al nord de la 
província i presenta elements diferencials amb 
la resta del territori que es reflecteixen en la 
singularitat de l’oli d’oliva d’aquesta superfície, 
resultat de dues particularitats especials: d’una 
banda la presència de la varietat Farga, amb 
unes característiques organolèptiques molt es-
pecífiques que confereixen una especial qualitat 
als olis obtinguts amb aquesta oliva; d’altra ban-
da, l’existència d’aproximadament 4.800 oliveres 
mil·lenàries en una zona més àmplia (i que inclou 
també municipis de Catalunya i Aragó) agrupada 
entorn de la ja esmentada Taula del Sénia. Per 
a entendre la importància d’aquesta acumulació 
d’arbres excepcionals, hi ha que dir que aques-
tes Oliveres Mil·lenàries van ser declarats en 
2018 part del Patrimoni Agrícola Mundial per la 
FAO (concretament el Sistema Agrícola Oliveres 
Mil·lenàries del Territori Sénia va rebre el reco-
neixement oficial com a Sistema Important del 
Patrimoni Agrícola Mundial SIPAM).

3 Com s’ha indicat, Segorbe actua com a capital comarcal i, a l’efec-
te de l’olivera, disposa d’un terme municipal de gran dimensió dedi-
cada a l’olivera i almàsseres de servei comarcal
4 La subzona de la Plana Alta-Alcalatén presenta una estructura 
sectorial en la qual les activitats agràries tenen una menor relle-
vància, i dins de la qual altres cultius de regadiu resulten molt més 
representatius. Això implica que l’activitat olivarera resulta molt 
menys rellevant no sols quant a superfície cultivada sinó, sobre-
tot, quant a la seua transcendència socioeconòmica per a aquest 
territori

El cultiu de l’olivar en el Maestrat està molt 
vinculat a l’agricultura a temps parcial, la qual 
cosa significa un repartiment de la propietat 
majoritàriament en parcel·les de xicoteta di-
mensió (resultat directe del repartiment d’he-
rències) i la conseqüència de les quals és una 
àmplia base social de propietaris d’oliveres. És 
possible afirmar que la majoria de les famílies 
d’aquests municipis disposen d’alguna parcel-
la agrícola dedicada al cultiu de l’olivera, la qual 
cosa contribueix a la seua consideració com a 
element identificatiu.

Les “oliveres mil·lenàries” són uns exemplars 
especials amb una edat que, com el seu nom 
indica, es referencia en més de mil anys, amb 
troncs amplis de fins a 8 o 9 metres de circum-
ferència5 i formes tortuoses modelades pel pas 
del temps. Presenten totes elles evidents carac-
terístiques per a definir-les com a arbres mo-
numentals amb el que, a més del seu vessant 
com a arbre de cultiu per a la producció d’oli 
amb un clar distintiu de qualitat, permeten tam-
bé la seua explotació com un reclam turístic per 
la seua singularitat paisatgística. La posada en 
valor del producte es fa per mitjà de la Manco-
munitat Taula del Sénia, havent-se establit rutes 
per a la seua visita, un premi de reconeixement 
anual a una de les seues oliveres i recorreguts 
turístics de visita als exemplars més cridaners 
en la majoria dels pobles. El caràcter de conjunt 
d’aquesta iniciativa està present també en els 
dos museus reconeguts en la Taula del Sénia, 
un d’ells a la província de Castelló (la Jana), i en 
el conjunt d’activitats de difusió que tenen lloc 
al llarg de l’any6.

Aquest territori representa la major concen-
tració de superfície destinada al cultiu de 
l’olivera, amb un predomini de plantacions 
tradicionals (escassa densitat de peus, exten-

5 Perquè una olivera reba la consideració de mil·lenaria ha de pre-
sentar un contorn mínim de tres metres i mig, mesurat a una altura 
de 135 centímetres del sòl.
6 Una de les línies d’actuació contempla la creació d’un Parc Na-
tural, que culminaria amb la declaració de les Oliveres Mil·lenàries 
com a patrimoni mundial, i centres d’estudi entorn d’aquests ar-
bres que analitzen el seu desenvolupament i altres temes d’interés 
com la seua resistència al canvi climàtic.
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sives), en moderat pendent i pràcticament en 
la seua totalitat de secà (taula 1). La plantació 
de nous arbres ha adoptat un patró similar, 
molts d’ells han jugat el paper de cobrir buits 
per mort d’alguns exemplars i pels efectes de 
la gelada de gener de 1946 que va obligar a 
l’arrencada d’exemplars històrics i el seu re-
canvi per nous arbres (en molts casos de va-
rietat morruda -o Morrut-).

Taula 1. Superfície (hectàrees) cultivades d’olivera en el 

PATE Castelló Nord, província de Castelló i Comunitat Va-

lenciana (2018).

Font: Elaboració pròpia a partir de GVA, Conselleria d’Agri-

cultura, Desenvolupament Rural, Emergència climàtica 

i Transició Ecològica, Informe del sector agrari valencià 

2018. Les dades només inclouen superfícies destinades a 

oliveres la producció de les quals s’assigna a l’obtenció d’oli.

Un altre element característic és la seua menu-
da o mitjana dimensió tant de les parcel·les com 
de les explotacions (alguna cosa que s’explica 
tant per motius geogràfics -territori relativa-
ment accidentat- com històrics o culturals), en 
línia amb altres cultius agrícoles de la mateixa 
zona. Aquest fet té una conseqüència immedi-
ata quant al mercat de treball, i no és una altra 
que un predomini de treballadors autònoms, la 
qual cosa inevitablement té conseqüències en 
l’adopció d’innovacions i en el nivell formatiu 
del capital humà.

Un fet a esmentar en aquest territori del Ma-
estrat és, com s’ha indicat, la presència d’una 
agrupació de municipis que han constituït la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia, projecte 
que té com a principal objectiu la posada en va-
lor de la producció d’oli, i especialment d’aquell 

procedent de les Oliveres Mil·lenàries. Com a 
conseqüència directa de l’existència d’aquesta 
institució (l’àmbit de la qual supera els límits 
geogràfics de la Comunitat Valenciana), la prò-
pia proposta de la DOPACV no inclou els muni-
cipis de Castelló integrats en aquesta xarxa, la 
qual cosa podria interpretar-se com un impedi-
ment en la consolidació de la marca pròpia de 
la Comunitat Valenciana: no tindria molt sentit 

deixar fora de la DOPACV precisament la pro-
ducció d’una àrea que ofereix característiques 
tan singulars i que aporta un clar marxamo de 
qualitat i de reconeixement internacional a tota 
la marca.

Quant als municipis concrets, i deixant de cos-
tat la qüestió de la DOPACV, com s’ha indicat 
prèviament la zona del Maestrat es correspon 
en gran manera amb el PATE Castelló Nord, que 
per si sol representa aproximadament la meitat 
de la superfície cultivada a la província. De fet, 
la importància socioeconòmica de l’oli d’oliva 
és un dels elements integradors del projecte de 
Pacte Castelló Nord.

 
SECÀ % s/total ha REGADIU % s/total ha TOTAL

% s/total 
ha CS

Castelló Nord 14.905 99,3 106 0,7 15.011
46,2

Alt Palància7 3.954 79,6 1.011 20,4 4.965
15,3

Província Castelló 30.445 93,8 2.022 6,2 32.467

Comunitat Valenciana 79.756 86,2 12.765 13,8 92.521

7 Les dades inclouen Segorbe, que no forma part del PATE Alt 
Palància.
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L’Alt Palància constitueix el segon nucli en im-
portància en la producció d’oli d’oliva a Castelló, 
no tant pel que fa referència al nombre d’hec-
tàrees cultivades (molt per davall de la zona 
del Maestrat) sinó per la importància cultural 
del producte i per la seua evolució en els últims 
anys. Referent a això destaca, per l’enfocament 
nou que estan plantejant en relació amb la pro-
ducció d’oli, el comportament de tres coopera-
tives: d’una banda les cooperatives de Segorbe 
i Viver, per la posada en valor de l’oli per mitjà 
de marques pròpies, l’aposta per l’oli de cultiu 
ecològic i l’oli en verd (a més del ja tradicional 
oli d’oliva verge extra, AOVE), la comercialitza-
ció d’altres productes provinents de l’oliva així 
com per exercir una important labor de promo-
ció de territori; d’altra banda i per motius que 
s’assenyalaran més endavant, la cooperativa de 
segon grau Alt Palància.

A l’efecte d’aquest informe considerem la co-
operativa de Viver com el cas més interessant, 
per la integració que ha realitzat entre les 

fases de producció, transformació i comer-
cialització de l’oli d’oliva. Aquesta entitat, de 
dimensió una mica menor que la de Segorbe, 
ha aconseguit modificar patrons de producció 
habituals en el sector, incentivant un canvi des 
de l’agricultura a temps parcial (i amb escas-
sa rendibilitat econòmica) cap a un sistema de 
gestió i cultiu amb resultats positius tant en 
termes de rendibilitat com de generació de ri-
quesa. El mètode aplicat en aquesta coopera-
tiva representa un clar exemple en innovació 
organitzativa, i indirectament, en la introducció 
de tècniques i processos de producció nous la 
viabilitat financera de la qual depèn de la gran-
dària de les explotacions. 

La cooperativa desenvolupa una gestió com-
pleta (directament a través de la seua secció 
de cultiu o indirectament quan el cultiu és res-
ponsabilitat de l’agricultor) d’un grup impor-
tant de parcel·les (aproximadament 500 ha), 
la qual cosa permet el control pràcticament 
total de la qualitat del producte. Això genera 
dos efectes immediats: sobre les característi-
ques de l’oli millorant-les -en determinar els 
tractaments, sistema de poda, mètode de re-
col·lecció i període més adequat, etc.-, i sobre 
la comercialització del producte final en per-
metre un major control (altres resultats po-
sitius d’aquesta estratègia de control són la 
creació d’ocupació i un menor abandó de ter-
res). Quant a l’ocupació, i a fi de garantir una 
major estabilitat laboral, el cultiu de l’olivera 

Taula 2. Superfície cultivada d’olivera (hectàrees), PATE 

Castelló Nord (2018)

Font: GVA, Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Informe 

del sector agrari valencià 2018 (estimacions) i elaboració 

pròpia. Només s’inclouen superfícies destinades a oliveres 

la producció de les quals es destina a obtindre oli, no les 

destinades a oliva de taula.

MUNICIPI COMARCA SECÀ REGADIU 
TOTAL SUPERFICIE 

CULTIVADA 
% s/total de 

Castelló Nord

CANET LO ROIG EL BAIX MAESTRAT 2.737 4 2.741 18,26

CERVERA DEL MAESTRE EL BAIX MAESTRAT 927 10 937 6,24

COVES DE VINROMÀ (LES) LA PLANA ALTA 948 40 988 6,58

CHERT/XERT EL BAIX MAESTRAT 739 5 744 4,96

JANA (LA) EL BAIX MAESTRAT 1.140 9 1.149 7,65

ROSSELL EL BAIX MAESTRAT 1.961 4 1.965 13,09

SALZADELLA (LA) EL BAIX MAESTRAT 1.156 2 1.158 7,71

SANT MATEU EL BAIX MAESTRAT 2.163 6 2.169 14,45

TÍRIG L’ALT MAESTRAT 683 0 683 4,55

TRAIGUERA EL BAIX MAESTRAT 2.360 25 2.385 15,89

VILAR DE CANES L’ALT MAESTRAT 91 1 92 0,61

CASTELLÓ NORD   14.905 106 15.011 100
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es complementa amb altres productes que 
afavoreixen la consolidació de llocs de treball 
estables en el municipi (i d’ací la seua relle-
vància en termes territorials). En essència, el 
sistema aplicat s’assimila a una concentració 
parcel·lària, de manera que és la cooperativa 
l’encarregada de la major part de les tasques 
agrícoles, amb l’efecte immediat d’una major 
mecanització (efectes en costos) i professio-
nalització de totes les tasques, tant les direc-
tament relacionades amb el cultiu, com les 
que esdevenen en les fases d’extracció d’oli i 
la seua comercialització. De fet, i segons dades 
aportades per la pròpia cooperativa, el 88% del 
valor final de venda de l’oli es queda en el pro-
pi territori, la qual cosa inclou ocupació, gestió 
de la cooperativa i beneficis directes per als 
agricultors.

Hem d’assenyalar que un dels eixos d’actuació 
d’aquesta cooperativa de Viver radica en la ges-
tió d’altres cultius diferents de l’olivar i que per-
met eliminar una part important de l’estaciona-
litat pròpia de l’agricultura i, amb això, disposar 
d’una plantilla de treballadors permanents que 
són els encarregats de les labors de cultiu i de 
l’ús de maquinària específica. Disposar de tre-
balladors fixos és una condició de primer ordre 
en la introducció d’innovacions i, sobretot, en la 
millora en la formació contínua. Aquesta plan-
tilla s’incrementa en èpoques de recol·lecció de 
collita amb treballadors temporers.

La tercera de les cooperatives a les quals s’ha 
fet referència és la cooperativa oleica de segon 
grau Alt Palància8, situada en la localitat d’Al-
tura. Per volum de producció es tracta d’una 
cooperativa amb almàssera de tipus continu 
que recull la collita de les cooperatives sòcies 
(encara que també d’agricultors no socis), ge-
nerant avantatges quant a la gestió de la instal-
lació principal i també en el referit a la comerci-

8 Cooperativa valenciana de segon grau formada per les cooperati-
ves sòcies d’Alfondeguilla, Algar del Palancia, Altura, Almedijar, Cas-
tellnovo, Chóvar, Navajas, Serra, Sot de Ferrer, Teresa i la Vall d’Uixó.

alització del producte9. La diferència fonamen-
tal amb les restants cooperatives de la zona, i 
especialment amb les dues esmentades abans, 
és la falta de control efectiu sobre el procés de 
cultiu de l’olivera (fase de producció de l’oliva). 

Aquest últim fet, encara que aparentment 
no resulta crucial en aquests moments, sí 
que suposa una barrera per a la proposta de 
nous productes i en la millora de la qualitat 
del producte final. Però sobretot genera li-
mitacions quant a la gestió professional, la 
creació d’ocupació i la planificació de l’estra-
tègia comercial. De fet s’assenyala des de la 
pròpia entitat dues manques importants: la 
dificultat de trobar personal format per a la 
gestió tècnica de l’almàssera10 en període de 
collita (es tracta de contractes de treball tem-
porals, d’entre dos i tres mesos de duració, i 
que no poden ampliar-se a altres tasques al 
no existir altres activitats complementàries 
en la pròpia cooperativa), i les deficiències en 
la seua capacitat comercial al no disposar de 
comercials amb capacitat per a prescriure el 
producte, degut en aquest cas als problemes 
de planificació de la producció (no existència 
de cultius complementaris) i, en definitiva, 
estratègia cooperativista11.

9 S’assenyala que un dels motius que van inspirar l’opció per una 
cooperativa de segon grau va ser la necessitat d’adaptar i moder-
nitzar les instal·lacions durant la dècada dels 90 del segle XX. La 
solució adoptada en aquell moment va ser la unió de cooperatives 
buscant tant la reducció de costos com una major capacitat de 
comercialització.
10 Mestre d’almàssera i ajudants.
11 En aquest cas, assenyalem la feblesa d’algunes de les coo-
peratives de primer grau, amb poca activitat al llarg de l’any, i la 
dificultat que suposa realitzar inversions o fins i tot elaborar una 
estratègia de desenvolupament a mitjà o llarg termini.
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En l’apartat comercial continua sent habitual 
entre els socis cooperativistes de les entitats 
de primer grau la utilització de l’oli per a au-
toconsum i fins i tot la venda directa per part 
dels productors, dificultant considerablement 
la consolidació de marca. Aquesta cooperativa 
de segon grau elabora també altres derivats de 
l’oliva, si bé no té la mateixa flexibilitat que les 
de Viver o Segorbe quant a unir altres produc-
tes dins de la mateixa marca comercial.

En resum, i en una visió més econòmica, es po-
dria afirmar que aquestes dues zones, especi-
alment el Maestrat, presenten algunes particu-
laritats de districte agro-industrial, si bé encara 
lluny de consolidar el segment de comercialit-
zació i un mercat laboral especialitzat en la part 
industrial del procés. Vegeu la província de Jaén 
com a exemple d’agro-districte industrial en 
l’oli d’oliva, com s’analitza en el treball de Ro-

dríguez-Cohard i Parras (2011). Com a principal 
diferència entre totes dues àrees productores 
es troba la duració de la campanya de l’oli que 
en zones de Jaén s’allarga fins i tot per damunt 
dels 6 mesos en fase de recol·lecció enfront 
dels 2-3 mesos en les zones productores de 
Castelló. El principal problema com a la for-
mació de treballadors es troba en la dimensió 
de les explotacions i en la curta duració de la 
campanya (sobretot en almàsseres) que dificul-
ten la consolidació de llocs de treball. De fet, la 
solució de temporalitat passa necessàriament 
per la combinació amb altres cultius gestionats 
per una mateixa unitat organitzativa (cooperati-
va en aquest cas).

2. INDICADORS D’INNOVACIÓ

L’objectiu central d’aquest informe no és un 
altre que el de conèixer, en determinades 
àrees territorials de la província de Castelló, 
la situació en el sector oleícola (cultiu, pro-
ducció i venda d’oli d’oliva) en relació amb 
la innovació. A partir d’aquest punt, l’interès 
del treball passa per identificar els aspectes 

MUNICIPI COMARCA SECÀ REGADIU 
TOTAL SUPERFICIE 

CULTIVADA
% s/total Alt 

Palancia

ALMEDÍJAR ALTO PALANCIA 241 7 248 4,99

ALTURA ALTO PALANCIA 1.144 118 1.262 25,42

AZUÉBAR ALTO PALANCIA 137 5 142 2,86

BEJÍS ALTO PALANCIA 44 80 124 2,50

BENAFER ALTO PALANCIA 26 22 48 0,97

CASTELLNOVO ALTO PALANCIA 208 53 261 5,26

CAUDIEL ALTO PALANCIA 106 35 141 2,84

CHÓVAR ALTO PALANCIA 150 4 154 3,10

FUENTE LA REINA ALTO MILLARES 2 0 2 0,04

GELDO ALTO PALANCIA 3 7 10 0,20

JÉRICA ALTO PALANCIA 449 155 604 12,17

NAVAJAS ALTO PALANCIA 44 15 59 1,19

PINA DE MONTALGRAO ALTO PALANCIA 1 4 5 0,10

SEGORBE ALTO PALANCIA 963 104 1067 21,49

SONEJA ALTO PALANCIA 127 149 276 5,56

SOT DE FERRER ALTO PALANCIA 14 4 18 0,36

TERESA ALTO PALANCIA 40 15 55 1,11

TORÁS ALTO PALANCIA 106 21 127 2,56

VIVER ALTO PALANCIA 149 213 362 7,29

ALTO PALANCIA   3.954 1.011 4.965 100

Taula 3. Superfície cultivada d’olivera (hectàrees), PATE 

Alt Palància (2018).

Font: GVA, Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Ru-

ral, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
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rellevants per a la innovació (caracterització 
de la innovació) i conèixer les possibilitats del 
territori analitzat a l’hora d’introduir canvis i 
innovacions en els sistemes de cultiu i pro-
ducció d’oli.

Una primera visió de l’àrea objecte d’estudi ens 
posa en guàrdia sobre la dificultat d’introduir 
nous mètodes i procediments en cultius que 
compten amb centenars quan no milers d’anys 
de tradició i, en algun cas, sent aquesta la seua 
principal característica diferencial. Des d’una 
perspectiva territorial, la configuració socio-
econòmica de la zona objecte d’estudi presenta 
els patrons habituals en la majoria de les zones 
d’interior de la Comunitat Valenciana i, encara 
que la situació és preocupant, encara no és tan 
greu com en les zones més a l’interior i limí-
trofs amb la província de Terol. Aquests patrons 
venen definits per l’envelliment de la població 
a més de per el fet que alguns dels municipis 
que integren l’àrea mostren clars símptomes 
de despoblació, amb les amenaces que això im-
plica per al desenvolupament futur d’aquests 
territoris. 

Des del punt de vista formatiu, la població activa 
presenta qualificacions aparentment suficients 
per a atendre les necessitats del teixit productiu 
local, si bé mostra deficiències en el segment 
dels grups laborals més especialitzats, la qual 
cosa implica una manca de personal tècnic més 
qualificat amb capacitat de direcció de tasques 
i, sobretot, d’introduir innovacions tècniques, 
organitzatives i d’àmbit comercial.

La insistència a conèixer els aspectes forma-
tius està directament relacionada amb la po-
tencialitat innovadora del territori. En aquest 
sentit, el conjunt de persones formades no 
troba una oferta de llocs de treball adequada 
a la seua qualificació, la qual cosa es tradu-
eix en la dificultat de retenir el talent en la 
zona i en la disminució de la capacitat d’in-
novar. A mode d’exemple, resulta rellevant la 
manca quasi absoluta d’activitats i ocupaci-
ons del segment de serveis avançats (serveis 

a empreses), limitat quasi en exclusiva en 
aquest espai a serveis d’assessorament jurí-
dic-comptable.

Centrant-nos en qüestions que incideixen en la 
innovació del sector oleícola del territori analit-
zat, és important assenyalar que majoritària-
ment ens estem referint a cultius dins del siste-
ma d’olivar tradicional, tant en el que fa referèn-
cia a les característiques de les parcel·les com 
al sistema de propietat: predomina el xicotet 
agricultor individual (que en alguns casos com-
bina en la seua explotació altres cultius comple-
mentaris), i amb un pes destacat de l’agricultura 
a temps parcial. Això es tradueix en el predomini 
de xicotetes parcel·les i en la consegüent dificul-
tat per a introduir innovacions.

D’altra banda, els sistemes oleícoles locals 
generen tota una sèrie de béns públics o ex-
ternalitats positives de les quals s’apropia la 
societat: gestió eficient del paisatge, protecció 
del patrimoni natural, cultural i etnològic, vi-
abilitat i sostenibilitat socioeconòmica d’àre-
es rurals, etc. Sense compensació econòmica 
per a la comunitat rural. És a dir, des del punt 
de vista dels beneficis derivats de l’olivar és 
convenient considerar la rendibilitat socio-
econòmica, cultural i ambiental en superar 
aquesta a la mera rendibilitat financera pri-
vada; per això, avançar en processos d’inno-
vació que permeten internalitzar els béns pú-
blics generats redundarà positivament en el 
sector oleícola i en la societat rural a la qual 
sustenta.

Així, els treballs de Pérez, et al. (2013) i 
Coq-Huelva et al (2012) venen a indicar que la 
generació d’efectes externs positius depèn de 
la tipologia dels cultius i de les pràctiques agrà-
ries i ambientals aplicades, per la qual cosa de-
terminar en quina mesura la producció oleícola 
de la nostra àrea d’estudi pot originar aquests 
efectes resulta clau per a rendibilitzar els ma-
teixos. És a dir, que amb referència al cultiu de 
l’olivera en els territoris objecte d’estudi en el 
present treball, el canvi no ve tant per una inno-
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vació en concret sinó per una nova consideració 
cap al producte com a element identificador del 
territori. 

Aquesta última consideració és important en 
la transmissió de pràctiques innovadores si 
atenem perfils innovadors. El treball de García 
Álvarez-Coque et al. (2013) sobre perfils inno-
vadors en l’agricultura valenciana analitza les 
característiques sociodemogràfiques del pro-
ductor, de la seua explotació i dels determi-
nants del comportament innovador com són 
l’orientació al mercat, l’estratègia o orientació 
cap a l’aprenentatge i l’actitud innovadora. La 
principal conclusió d’aquesta investigació és la 
identificació de tres variables que influeixen de 
manera determinant en el comportament inno-
vador de l’agricultor: 

a) nivell de formació, influeix de manera deter-
minant en aquest comportament innovador, 
la qual cosa de facto es converteix en una 
barrera per a la difusió d’innovacions en el 
nostre territori de referència; 

b) dimensió de l’explotació, com a variable 
que condiciona sobretot l’opció de dedica-
ció exclusiva i l’existència de personal as-
salariat, amb el que es categoritzen com a 
trets negatius el minifundisme i l’agricultu-
ra a temps parcial. No obstant això, alguns 
d’aquests condicionants negatius es ma-
tisen per la pertinença a agrupacions de 
propietaris (cooperatives o SAT, Societats 
Agràries de Transformació) que incorporen 
en molts casos la professionalització en la 
gestió agrícola; 

c) dotació d’infraestructures productives, la 
qual cosa significa la capacitat de les par-
cel·les per a incorporar avanços tècnics i de 
gestió de la terra, especialment amb siste-
mes de reg, i per extensió, de maquinària 
adaptada al sistema de cultiu.

A més, la predisposició a introduir innovacions 
també apareix lligada a l’agricultura comercial i 

més pròxima al mercat (Ramos-Sandoval et al., 
2016). De fet, es mostra molt menys rellevant la 
disposició d’instruments de formació i assesso-
rament (oficines d’assessorament agrícola) que 
la predisposició al mercat a l’hora d’introduir 
innovacions, la qual cosa condiciona també la 
pròpia tipologia de la innovació que es decanta 
per accions de reducció de costos i introducció 
de varietals més acceptades pel mercat o amb 
major rendiment en oli.

La segona via per a la introducció d’innovacions 
es troba en la part industrial de l’activitat o fase 
d’industrialització (això és, en l’extracció de l’oli 
en les almàsseres). En aquest punt hem d’as-
senyalar que aquestes innovacions venen de la 
mà de noves instal·lacions que, com a resulta 
del tot raonable, incorporen últims desenvolu-
paments tècnics i se centren especialment en 
la cura de requisits sanitaris i de cura del pro-
ducte (sistemes estancs i amb control de tem-
peratura).

A aquesta fase li segueix una tercera referida 
a la necessària posada en valor del producte 
a través del mercat. Algunes de les iniciatives 
posades en marxa per productors privats i que 
compleixen amb els requisits de perfil innova-
dor (menudes empreses no cooperatives, amb 
gestió tècnica professional des de la fase ini-
cial de cultiu passant per l’obtenció d’oli fins a 
la fase de comercialització, i amb personal as-
salariat) estan donant com a resultat produc-
tes diferenciats als quals s’aplica estratègies 
de màrqueting que tenen el seu reflex en preus 
molt més elevats i que actuen com a efecte con-
tagi cap a la resta dels productors. D’aquesta 
forma, s’evita la limitació que suposa el dèficit 
generalitzat d’accions de transferència d’inno-
vacions i coneixement cap a empreses i agricul-
tors (Sanz-Cañada et al. 2011).

3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

La manera d’identificar els aspectes suscepti-
bles d’incorporar innovació en el cultiu de l’oli-
vera i producció d’oli és mitjançant el coneixe-
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ment del procés que se segueix des de la part 
agrícola de cultiu fins a la transformació en oli 
i posterior distribució comercial. El primer pas 
en l’anàlisi de la capacitat innovadora del ter-
ritori passa per identificar els aspectes secto-
rials. En el cas del cultiu de l’olivera i extracció 
d’oli, un aspecte central és conèixer les possi-
bilitats d’incorporar innovacions segons la fase 
de producció a la qual es fa referència, distin-
gint entre fase de cultiu i de transformació.

3.1 Fase de cultiu de l’olivar.

A) Maneig del sòl i reg.

Els diferents tipus de cultiu de l’olivar, carac-
teritzats en funció de l’orografia, la densitat de 
la plantació i la utilització o no de mètodes de 
regadiu, configuren formes d’explotació molt 
diverses i que permeten incorporar innovaci-
ons també molt dispars (de fet, algun dels tipus 
de cultiu són ja el resultat de l’aplicació de mè-
todes de cultiu innovadors en territoris acostu-
mats a formats de cultiu més tradicionals).

El Consell Oleícola Internacional (2015) classi-
fica l’olivar en set categories en funció de si es 
tracta de cultiu de secà o regadiu, del grau d’ar-
racada de l’explotació i de la densitat d’arbres:

1. Olivar tradicional en alt pendent de secà: oli-
var de secà amb més del 20% de pendent i 
una densitat menor als 180 arbres per Ha. 

2. Olivar tradicional en alt pendent de regadiu: 
territori amb algun sistema de reg i amb 
més del 20% de pendent i una densitat me-
nor als 180 arbres per Ha. 

3. Olivar tradicional en moderat pendent de secà: 
olivar de secà amb menys del 20% de pendent 
i una densitat menor als 180 arbres per Ha. 

4. Olivar tradicional en moderat pendent de 
regadiu: territori amb algun sistema de reg, 
amb menys del 20% de pendent i una densi-
tat menor als 180 arbres per Ha. 

5. Olivar intensiu de secà: territori de secà amb 
una densitat compresa entre els 180 i 800 
arbres per Ha. 

6. Olivar intensiu de regadiu: territori de rega-
diu amb una densitat compresa entre els 
180 i 800 arbres per Ha. 

7. Olivar superintensiu de regadiu: olivar amb 
algun sistema de reg i densitats superiors 
als 800 arbres per Ha.

Quant al territori objecte d’estudi, aquest mos-
tra quasi íntegrament una presència d’oli-
var tradicional de secà en diferents pendents 
(predominant la moderada). Les possibilitats 
d’adaptació a altres modalitats de cultiu estan 
condicionades tant per les característiques físi-
ques del territori com per les dotacions de re-
cursos hídrics o el règim de tinença de la terra 
en xicotetes explotacions (atomització), carac-
terístiques que en el cas que ens ocupa dificul-
ten la implantació d’altres models de cultiu més 
intensius apareguts recentment.

No obstant això i malgrat l’anterior, s’estan du-
ent a terme plantacions que incorporen alguns 
elements propis de l’agricultura intensiva com 
la separació entre arbres compatible amb una 
mecanització completa tant de les labors de 
cultiu com de recol·lecció, així com la incorpo-
ració de reg per degoteig selectiu (tant en sis-
tema de regadiu com en sistema de cultiu de 
secà).

B) Tractaments i poda.

Les possibilitats de perfeccionar les tècniques 
de fertilització, els tractaments fitosanitaris i 
plaguicides (adaptant-se a més a les exigències 
mediambientals que requereixen tant la legis-
lació com la societat) venen referides no sols 
a nous tractaments o el perfeccionament dels 
actuals sinó també a una major mecanització 
dels ja existents. De la mateixa manera, l’opció 
de millorar la mecanització en la poda, aplicar 
noves tècniques i/o adaptar-les a les noves 
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exigències del cultiu i l’entorn constitueix una 
altra font potencial d’innovació en el sector. En 
qualsevol cas, la millora que podria suposar la 
poda en “clos (característica d’algunes planta-
cions molt intensives) s’endevina incompatible 
amb les singularitats del marc de cultiu present 
i futur en la zona objecte d’estudi (és el cas, per 
exemple, de l’oli d’oliveres mil·lenàries). De fet, 
entre la formació específica en poda, s’han re-
alitzat cursos específics per a la poda d’olive-
res monumentals (mil·lenaris), i en general de 
bones pràctiques de cultiu en aquests arbres 
singulars.

Hem d’esmentar en aquest punt la tendència 
creixent cap a la implementació de mètodes 
de cultiu cada vegada més respectuosos amb 
el medi ambient que, sense arribar a ser tècni-
ques reconegudes com a agricultura ecològica, 
sí que s’aproximen a aquest estàndard en tant 
que resulten mediambientalment més sosteni-
bles, al mateix temps que per al productor són 
també més rendibles econòmicament en apli-
car modificacions en el cultiu estalviadores de 
recursos: tendència a mantindre la coberta ve-
getal (per les seues propietats en la conserva-
ció de la humitat del sòl i en evitar l’erosió del 
mateix), un ús menor de fitosanitaris i aplicació 
de mètodes més naturals de control de plagues 
i sense contacte directe amb els fruits.

A més, la transformació de parcel·les en cul-
tiu ecològic requereix d’un període d’adaptació 
de prop de tres anys, per la qual cosa aquesta 
decisió ve condicionada per les expectatives de 
rendibilitat a mitjà termini. Això indirectament 
ha d’associar-se amb una agricultura més pro-
fessionalitzada (també relacionada amb les 
explotacions gestionades per cooperatives), ex-
cloent de facto el component de temps parcial. 

En relació amb l’anterior, l’extensió d’olivar que 
va obtindre la qualificació d’Agricultura Ecolò-
gica a la província de Castelló en 2018 va ser 
de 589 hectàrees (GVAc, 2019). Certament es 
tracta d’una xifra encara molt escassa en rela-
ció amb el total (només un 1-7%), però que no 

ho és tant si es considera que durant el període 
2014-2018 aquest valor s’ha incrementat en un 
187-3% (passant de 205 a les 589 ha) enfront 
del creixement de només un 35% en el cultiu 
ecològic d’olivar en tota la Comunitat. La pro-
víncia es revela per tant com l’espai més di-
nàmic en l’estratègia de canvi cap a una mena 
de cultiu mediambientalment més sostenible, 
i que a més genera evidents avantatges en el 
moment de la comercialització del producte fi-
nal. És possible afirmar que les principals co-
operatives i empreses comercialitzadores d’oli 
disposen d’una línia de producte amb segell de 
certificació de producte ecològic.

Finalment cal indicar que, de manera indirecta, 
certs canvis en la dimensió de les parcel·les i 
de les explotacions, en el règim de tinença de 
la terra, o també l’ampliació del cultiu a terres 
de major qualitat (només possible si el sector 
millora la seua rendibilitat i pot competir amb 
altres cultius), pot permetre la progressiva in-
corporació de tipologies de cultiu diferents que 
faciliten l’aplicació de noves millores i innovaci-
ons. Alguns dels esforços realitzats en aquest 
segment van en la línia de creació de bancs de 
terra com a primer pas cap a integració de par-
cel·les. Assenyalem que aquesta opció evoluci-
ona amb gran lentitud.

C) Recol·lecció.

Les millores en la mecanització del procés, així 
com també les possibles adaptacions de la ma-
quinària existent a les peculiaritats de les ex-
plotacions de la zona, poden redundar en un 
perfeccionament de la recol·lecció, la qual cosa 
generarà finalment una major qualitat del fruit 
(i lògicament del producte final, l’oli d’oliva) i 
una reducció de les activitats en maneig del sòl.

Igualment, investigacions que determinen clara-
ment els tempos de recol·lecció més apropiats i 
personalitzats a cada explotació (amb composi-
ció del sòl, pendent, règim pluviomètric i de tem-
peratures diferent) per a obtindre un producte de 
major qualitat suposa una línia d’innovació que 
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cal considerar (aspecte que facilita la mecanit-
zació d’aquesta fase productiva).

Una fase relacionada amb la recol·lecció és la 
referida al transport i conservació de l’oliva. En 
aquest punt hem d’assenyalar que l’abundàn-
cia d’almàsseres fa que els temps de transport 
i conservació siguin mínims, per la qual cosa di-
fícilment es poden incorporar innovacions més 
enllà de garantir condicions sanitàries òptimes 
en aquesta última fase prèvia a la transforma-
ció en oli.

3.2 Fase de transformació (industrialització) i 
obtenció d’oli

El procés d’obtenció d’oli d’oliva passa per la 
molta de l’oliva i l’extracció de l’oli, sent aquesta 
fase determinant per a la classificació del tipus 
d’oli d’oliva verge. El reglament 1234/2007 (CE) 
en el seu Annex XVI estableix les definicions de 
les diferents categories comercials de l’oli d’oli-
va:

1.- Oli d’Oliva Verge, obtingut del fruit de l’olive-
ra exclusivament per mitjans mecànics (o qual-
sevol altre mètode que no provoque alteracions 
en l’oli) sense patir més tractament que la ren-
tada, decantat, centrifugat o filtració.

a) Oli d’Oliva Verge Extra: acidesa lliure màxima 
de 0-8 grams d’àcid oleic per 100 grams de 
producte.

b) Oli d’Oliva Verge: acidesa lliure màxima de 2 
grams d’àcid oleic per 100 grams de producte.

c) Oli d’Oliva Llampant: acidesa lliure de més de 
2 grams d’àcid oleic per 100 grams de pro-
ducte.

2.- Oli d’Oliva Refinat, resultat del refinament 
d’olis d’oliva verges.

3.- Oli d’Oliva, obtingut exclusivament de la 
mescla d’oli d’oliva refinat i oli d’oliva verge no 
llampant.

En la Comunitat Valenciana no hi ha instal·laci-
ons de refinament, per la qual cosa els tipus 2 
i 3 no es troben entre els possibles tipus d’oli.

A) Extracció de l’oli (almàsseres).

En general, és possible afirmar que l’estat de 
les almàsseres de les àrees oleícoles de Cas-
telló presenta nivells idonis de capacitat tèc-
nica i adaptació als requisits de conservació 
de l’oli. La diferència entre les diferents ins-
tal·lacions radica en el temps que porten fun-
cionant, la qual cosa ens indica el seu major 
o menor complexitat tècnica que, no obstant 
això, no té conseqüències en el rendiment 
del fruit (percentatge d’oli per quilo d’olives). 
Hem de tindre en compte que els controls de 
qualitat dels departaments d’indústria i sani-
tat garanteixen la idoneïtat de les instal·laci-
ons, quedant les almàsseres més tradicionals 
relegades a donar servei a xicotets produc-
tors l’oli dels quals es destina preferentment 
a l’autoconsum.

Si separem les almàsseres per tipus de propi-
etat, bàsicament ens trobem amb les que es-
tan integrades en el sistema cooperatiu (tant 
de primer com de segon grau) i les privades; 
podent tindre aquestes últimes un ús més cen-
trat en molta de producció pròpia (cultiu directe 
o bé per compra d’oliva a productors locals) o 
a actuar com a empresa de servei per a l’ex-
tracció d’oli a productors independents que, en 
general, són de xicoteta grandària i centrats en 
l’autoconsum.

Des del punt de vista tècnic, els punts més relle-
vants se centren en el grau d’estanquitat de la 
instal·lació i en la minimització del contacte del 
suc d’oliva i l’oli amb l’aire (com a manera d’ob-
tenir major qualitat en el producte final). A més, 
cal esmentar que les instal·lacions més recents 
funcionen amb un sistema continu que permet 
fins i tot xicotetes tirades de producte, la qual 
cosa redunda a reduir al màxim els temps de 
magatzematge.
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B) Emmagatzematge, envasament i distribució 
de l’oli (almàsseres i envasadores).

Una altra possible font d’innovació prové de les 
millores en les fases d’emmagatzemat (pro-
cessos de decantació més eficients, depòsits 
d’emmagatzematge que protegeixen el pro-
ducte), envasat (nous envasos mediambiental-
ment sostenibles i que afavoreixen el maneig i 
transport del producte, així com la protecció de 
les seues característiques organolèptiques), 
paletitzat i posterior transport del producte 
cap a les empreses de distribució. En aquest 
apartat ha de considerar-se que, en la majo-
ria dels casos, les almàsseres actuen també 
com a envasadores i fins i tot distribuïdores 
del producte final.

Un dels aspectes tècnics que s’estan incorpo-
rant en la fase de conservació del producte és 
el control de temperatura (amb la instal·lació de 
condicionadors d’aire tant en fred com en ca-
lent), aconseguint amb això una menor altera-
ció de les característiques organolèptiques de 
l’oli. L’envasament final se sol fer a demanda i 
d’acord amb la reducció d’estoc, mantenint l’oli 
en tines d’acer inoxidable amb control de tem-
peratura fins a aqueix moment.

Quant a la mena d’envàs (plàstic -PET-, cristall o 
alumini) el criteri emprat en tots els casos és el 
de la segmentació de mercat en una escala de 
preus, corresponent els més elevats amb bote-
lla de cristall i llanda d’alumini.

La venda i distribució continua sent una de les 
principals vies de millora en la gestió del pro-
cés, especialment en les cooperatives. Encara 
que és cert que són moltes les que tenen oberts 
canals de venda online, també ho és la dificul-
tat que presenten moltes d’elles en la venda 
directa o a través de botigues especialitzades, 
amb una presència mínima en lineals de pro-
ducte en supermercats i grans superfícies. Els 
problemes als quals s’enfronten en la major 
part dels casos són de capacitat de producció 
limitada (elimina la venda en cadenes i grans 

superfícies), feblesa de botigues pròpies (sub-
jectes al límit del mercat local) i baixa professi-
onalitat de la xarxa de vendes externes (quan es 
disposa d’aquesta; en cas contrari la venda es 
fa al major a altres distribuïdors). Fins i tot en la 
zona del Maestrat (amb una major presència de 
turisme estranger) resulta palesa la dificultat 
de comptar amb venedors capaços d’atendre 
en diferents idiomes. Finalment, i com a proble-
ma que bloqueja les botigues pròpies, està la 
venda (molt estesa) d’oli excedent de les previ-
sions d’autoconsum en format garrafa 5 litres 
a preus que competeixen directament amb les 
botigues de les cooperatives.

La situació millora en dos casos: quan la coope-
rativa disposa d’un major catàleg de productes 
en botiga pròpia (inclosa online), i quan es tracta 
d’una entitat privada on la qüestió comercial és 
central en la seua estratègia empresarial. Cal 
esmentar també que és habitual disposar en 
els punts de venda d’altres productes derivats 
de l’oli d’oliva: productes de cura corporal, oli-
ves de taula, patés i altres productes que com-
pleten els catàlegs de venda, i l’aportació de la 
qual és fonamentalment en la imatge comercial 
de l’entitat.

Una última qüestió que es correspon amb el 
moment de l’envasament final és la incorpora-
ció de sistemes de control de qualitat, inclosa 
la traçabilitat del producte al llarg de la cadena 
de producció, industrialització i envasament. En 
aquest apartat es considera que està tot per fer, 
ja que de moment els envasadors i distribuïdors 
es limiten a certificar la categoria comercial (en 
l’àrea estudiada només AOVE), la varietat i la 
seua procedència com ara el terme municipal.

No obstant això, sí que és cert que a poc a poc 
van apareixent iniciatives que pretenen esta-
blir certa diferenciació del producte mitjançant 
controls de qualitat que abasten des de les ca-
racterístiques del cultiu, la procedència de l’oli-
va, el tipus de procés de recol·lecció, l’elabora-
ció o l’emmagatzematge i envasament. A títol 
d’exemple es pot citar: els olis amb certificació 
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de cultiu ecològic (certificat oficial, procedent 
d’organismes públics), el distintiu AOVELovers 
(una iniciativa de Intercoop Consultoria -coope-
rativa de segon grau- que naix com a –distintiu 
de Qualitat Diferenciada vinculat al AOVE–) o la 
Marca de Garantia Oli Farga Mil·lenària (marca 
gestionada per la Mancomunitat Taula del Sé-
nia i l’Associació Territori Sénia, i que està sent 
certificada per l’empresa Norma Agrícola S.L.).

3.3 Aspectes transversals.

Indiquem en aquest apartat altres elements 
que condicionen la introducció d’innovacions de 
manera transversal i que, per tant, afecten dife-
rents fases del procés d’obtenció de l’oli d’oliva.

A) Cadena de valor, dimensió i gestió explota-
cions.

Un dels aspectes centrals que condicionen la 
creació de valor en el sistema agrari són les 
possibilitats reals d’introduir millores produc-
tives basades en l’augment de la grandària de 
les parcel·les o l’agrupació d’aquestes, i l’aug-
ment en el grau de mecanització del conjunt 
del procés de producció. Una major superfície 
de cultiu (agrupació de parcel·les) permetria 
aplicar tècniques més professionalitzades, un 
major aprofitament dels mitjans tècnics i una 
gestió de temps de treball adaptada a la dis-
ponibilitat efectiva de mà d’obra que permeta 
la continuïtat dels llocs de treball i reduïsca la 
temporalitat.

Precisament és la qüestió de la temporalitat 
en tasques agrícoles un dels principals incon-
venients en la introducció d’innovacions. Els 
sistemes de producció agrícola es troben amb 
dificultats puntuals de contractació de personal 
en la fase de recol·lecció, i en menor mesura 
en altres tasques agrícoles; aquestes puntes de 
treball se solen solucionar amb el recurs a tre-
balladors temporers, si bé el problema sorgeix 
en aquelles activitats que requereixen una ma-
jor capacitació, la qual cosa indirectament exi-
geix major formació i ocupacions més estables.

Així mateix, ens trobem amb les necessitats de 
la part industrial del procés i les majors dificul-
tats per a contractar personal tècnic capacitat 
per al maneig de la maquinària i processos de 
l’almàssera. En aquest punt la complicació és 
major, no tant per les dificultats del lloc de tre-
ball sinó pels requisits d’aquest quant a dispo-
sar de coneixements mecànics i certificats rela-
cionats amb la indústria alimentària. No obstant 
això, no hem de caure en l’error de vincular el 
problema per a trobar treballadors amb la part 
tècnica, sinó que es tracta de la temporalitat i la 
curta duració de la campanya (en general entre 
dos i tres mesos) el que fa poc atractius aques-
tes ocupacions.

La solució a les qüestions de temporalitat i de 
reduïda dimensió de les parcel·les no és fàcil, si 
bé es matisen en alguns casos, com s’ha pogut 
comprovar a través de les reunions amb ge-
rents d’entitats privades i cooperatives. La ges-
tió directa d’una major superfície agrícola té un 
efecte directe sobre la major mecanització, la 
major estabilitat en l’ocupació i la millora en la 
formació dels treballadors, la qual cosa evita-
ria alguns dels problemes relacionats amb les 
almàsseres. Quan es tracta d’analitzar produc-
tors privats de cicle integral, aquest és el model 
imperant per raons de rendibilitat econòmica; 
i en el cas de cooperatives, la situació es dona 
en aquelles de primer grau que porten tam-
bé un volum mínim de gestió de terres, i que 
els permet optimitzar maquinària i mà d’obra 
per mitjà d’altres cultius que complementen la 
temporalitat de l’olivera.

No podem obviar que el sector s’enfronta a un 
repte de dimensió universal. El mercat de l’oli 
s’ha convertit en un mercat global amb opor-
tunitats reals de negoci, on s’està produint una 
presa de posicions per part dels grans opera-
dors del mercat que, encara que encara no es-
tan presents en el segment del AOVE de la Co-
munitat Valenciana, sí que són cada vegada una 
part més activa en altres zones productores 
com és el cas d’Andalusia, amb efectes en tot 
el mercat europeu. L’increment en la producció 
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a nivell mundial no està sent acompanyat d’un 
augment en el consum, generant problemes 
derivats de l’excés de producció que exigeixen 
nous desenvolupaments i afavorir l’entrada en 
mercats d’alt valor afegit. L’efecte dels coneguts 
avantatges de l’oli d’oliva i de la dieta mediter-
rània no està sent prou aprofitat en el mercat, 
on el AOVE competeix amb altres olis vegetals.

Ara bé, la manera d’enfrontar els desafiaments 
i oportunitats que planteja la globalització de-
pèn de com s’incorporen les innovacions tec-
nològiques a l’activitat productiva, de com els 
canvis en les relacions internacionals són as-
similats pels productors i de com l’evolució de 
les institucions formals i informals són accep-
tades pels diferents agents que conformen la 
regió (Vázquez-Barquero i Rodríguez-Cohard, 
2016). La realitat d’aquesta observació (quant 
a integració en l’olivar tradicional) queda me-
diatitzada per l’escassa capacitat negociadora 
dels productors individuals, i això malgrat el 
mecanisme cooperativista predominant (que al 
seu torn s’enfronta a les dificultats comercials i 
de consolidació de marca). És a dir, el problema 
està precisament en dotar de valor diferencial 
al producte. 

No obstant això, com a aspecte positiu dels cul-
tius tradicionals cal destacar que cada vegada 
més els consumidors es mostren interessats 
en productes i regions que ofereixen recursos 
específics (Colletis-Wahl i Pecqueur, 2001), que 
poden proporcionar-los no sols un aliment dife-
renciat sinó també dotat d’un relat de matisos 
històrics, culturals i d’índole sociocultural que 
transmet una identitat regional (Sanz-Cañada i 
Muchnik, 2016). Es tracta, per tant, d’una re-ter-
ritorialització del consum de béns vinculats a 
l’agricultura que, basant-se en la qualitat del 
producte, transmet els atributs de tota la regió 
(Horlings y Marsden, 2014).

Sobre el component territorial i el seu predomi-
ni sobre característiques pròpies del producte, 
el debat es trasllada a conèixer en quina me-
sura el consumidor és capaç de diferenciar l’oli 

per les seues particularitats organolèptiques. 
És evident que es requereix formació per a 
apreciar el producte tant en els seus elements 
particulars com en la diferenciació per zones 
i varietats d’oliva o procés d’extracció d’oli. A 
més, i encara que es confirma la importància 
de l’origen i varietat per a l’oli d’oliva verge ex-
tra, els resultats indiquen una discrepància en-
tre el que actualment es valora en el mercat i 
el que les noves tendències de l’oferta intenten 
aconseguir quant a les propietats sensorials 
d’aquests productes (Cavallo, et al. 2017). En 
aquest sentit cobren importància els cursos 
de formació a consumidors i prescriptors de 
producte com a estratègia comercial. No hem 
d’oblidar la dificultat que suposa per al con-
sumidor identificar les característiques de l’oli 
d’oliva, i per tant d’apreciar la seua singularitat 
organolèptica i, conseqüentment, la possibilitat 
d’aplicar un preu de mercat diferent. El sabor 
de l’oli d’oliva s’associa, en molts dels casos, a 
records sensorials de la infància, la qual cosa 
dificulta la introducció de noves varietats, fins 
i tot d’aquelles de major qualitat, i sobretot de 
separar el component de característiques es-
trictes del producte amb aquelles altres que 
tenen la seua raó de ser en la memòria gustati-
va i en el relat o història sociocultural que està 
darrere del producte oli d’oliva.

Aquesta re-connexió del consumidor amb la 
regió afavoreix les accions que donen suport 
a les estratègies de resiliència i desenvolupa-
ment sostenible, obrint espais per a augmentar 
les oportunitats de millora de la cadena de va-
lor (Rodríguez-Cohard et al., 2017). En aquest 
context, l’aspecte clau és conèixer en quina 
mesura el sector és capaç d’aprofitar aques-
tes noves demandes de mercat, on la qualitat 
i diferenciació del producte i la capacitat per a 
introduir-lo en el mercat és central. Així, les ha-
bilitats requerides per a generar valor se situen 
molt més allà d’elements propis de mercats i 
sectors on la dotació de capital és determinant; 
per contra, ens trobem en un segment de dife-
renciació de producte en el qual els increments 
en valor afegit passen per donar a conèixer el 



208

6. TERRITORIS INTEL·LIGENTS, SECTORS INNOVADORS. L’AGRICULTURA D’INTERIOR. 

producte (prescriptors), ajustar els processos 
productius dins del concepte de cultiu tradicio-
nal, i unir el territori al producte que l’identifica 
aprofitant els beneficis que atorga l’intangible 
de pertinença a un àmbit cultural, geogràfic i 
institucional (Rodríguez-Cohard et al., 2018).

B) Marco legislatiu.

Que a Espanya l’olivera deixes de tindre consi-
deració de –cultiu problema– està relacionat, 
entre altres coses, amb la incorporació del país 
a la Comunitat Econòmica Europea (1986) i 
l’aplicació de les diferents orientacions que des 
de llavors ha vingut plantejant la Política Agrà-
ria Comuna (PAC). En els anys setanta del segle 
passat s’arranca olivar degut a la nul·la rendibi-
litat econòmica del cultiu tradicional, al mateix 
temps que comencen a aplicar-se per part de 
l’administració plans de reestructuració i millo-
ra. Concretament, el Pla de reconversió i rees-
tructuració productiva de l’olivar (1972-1979) i 
el Pla de reestructuració de l’olivar millorable i 
reconversió de comarques olivareres deprimi-
des (1982-1988).

Així, el sector va saber aprofitar-se (i adaptar-se 
aplicant profunds canvis tecnològics i organit-
zatius) de l’inicial plantejament proteccionista 
i de productivitat de l’Organització Comuna de 
Mercats (OCM) de 1966 (vigent quan Espanya es 
va adherir a la CEE), que perseguia estabilitzar 
mercats, millorar la productivitat i assegurar 
uns ingressos dignes als agricultors. I també 
ho va fer quan en 1998 es va modificar la OCM 
per a adaptar-se a la globalització econòmica, 
o en 2003 quan la PAC trencava amb el model 
anterior en incorporar el Pagament Únic i el nou 
objectiu de desenvolupament rural com a segon 
pilar que sustentava la seua actuació (Sanchez, 
Rodriguez i Gallego, 2015), i també amb la pro-
gramació per al període 2014-20 que avançava 
en l’enfocament ecològic en perseguir no sols la 
sostenibilitat econòmica sinó també l’ambiental.

En definitiva, si els canvis legislatius van actu-
ar en el passat com a motor d’innovació per al 

sector oleícola, també poden i deuen fer-lo en el 
futur contribuint a l’objectiu de sostenibilitat del 
sector i, especialment, de la societat i el territori 
que suposen el nostre objecte d’estudi.

C) La multifuncionalitat del cultiu i la producció 
oleícola.

Al fil de les noves línies d’acció que la PAC ha 
destacat en els últims períodes de programació 
(i també de les noves orientacions en les políti-
ques agràries a nivell mundial), la noció de mul-
tifuncionalitat de certs cultius ha anat guanyant 
pes (reforma de la PAC a principis dels anys 
noranta i Declaració de Cork en 1996). Aquest 
concepte pot definir-se com la capacitat d’un 
sistema agroalimentari local (SIAL) per a ge-
nerar una àmplia varietat d’outputs diferent al 
principal associat al seu tipus de cultiu (Pérez, 
Egea i Sanz-Cañada, 2013). El concepte de Sis-
tema Agroalimentari Local podria assimilar-se 
a l’utilitzat en l’àmbit industrial quan en la lite-
ratura especialitzada es fa referència a un dis-
tricte o clúster empresarial: una concentració 
territorial d’explotacions, empreses i instituci-
ons associades a una producció agrària concre-
ta i que comparteixen un sistema de valors i un 
objectiu de desenvolupament comú.

En relació amb el sector oleícola, s’està consi-
derant que els sistemes agroalimentaris locals 
de l’olivar venen complint amb altres funcions 
socials i ambientals més enllà del propi cultiu, 
i que aquestes són efectivament demandades 
per la societat. Això és, que els sistemes oleí-
coles locals generen tota una sèrie de béns 
públics o externalitats positives12 de les quals 
s’apropia la societat, sense que es donés cap 
compensació econòmica: gestió eficient del pai-
satge, protecció del patrimoni natural, cultural 
i etnològic, viabilitat i sostenibilitat socioeconò-
mica d’àrees rurals, etc. 

En la mesura en què la rendibilitat socioeco-
nòmica, cultural i ambiental supera a la mera 
rendibilitat privada, avançar en processos d’in-

12 També alguna negativa com la possible erosió i degradació del sòl.
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novació que permeten internalitzar els béns 
públics generats redundarà positivament en el 
sector oleícola.

Diferents estudis (vegeu Pérez, Egea i 
Sanz-Cañada, 2013) venen a indicar que la ge-
neració d’efectes externs positius depèn de la 
tipologia dels cultius i de les pràctiques agrà-
ries i ambientals aplicades, per la qual cosa 
determinar en quina mesura la producció 
oleícola de la nostra àrea d’estudi pot originar 
aquests efectes resulta clau per a rendibilitzar 
els mateixos.

D) Existència de xarxes territorials.

La creació i consolidació de xarxes és un dels 
elements clau per a convertir a l’oleícola en un 
sector innovador i a l’àrea objecte d’estudi en 
un territori intel·ligent, això és, un espai capaç 
de contribuir a la millora de la qualitat de vida 
dels que allí viuen. 

Les xarxes de coneixement i innovació poden 
ser empresarials o soci-institucionals. Les 
xarxes empresarials poden presentar-se com 
a verticals (amb proveïdors i clients) o horit-
zontals (amb altres empreses del mateix sec-
tor), mentre que les soci-institucionals solen 
tindre una concepció horitzontal i engloben 
a empreses, organitzacions (empresarials, 
sindicals, però també relacionades amb la 
societat civil) i institucions públiques i/o pri-
vades (ajuntaments, diputacions, administra-
ció regional i estatal, etc.) que s’uneixen per 
a donar suport a la posada en funcionament 
d’iniciatives empresarials que milloraran les 
oportunitats de desenvolupament de l’espai 
considerat. 

Per tant, aquest és un dels aspectes que ma-
jor grau d’innovació pot arribar a generar: 
disposar o crear xarxes territorials eficients 
és una important font d’innovació no sols per 
a un sector productiu sinó per al territori en 
el seu conjunt.

E) Recursos humans.

Bona part de les fonts d’innovació detectades 
fins al moment requereixen d’una línia comple-
mentària per a implementar-les. Ens referim a 
les millores en la qualificació del factor produc-
tiu treball (i també empresarial) que forma part 
del sector.

La professionalització tant del xicotet empresa-
ri agrícola com dels treballadors que partici-
pen en les diferents fases del procés productiu, 
d’industrialització i distribució del producte, la 
millora en la formació d’aquests mateixos col-
lectius i l’ampliació de les oportunitats d’ocupa-
bilitat de la mà d’obra local són aspectes per 
a contemplar si es pretén innovar en el sector 
oleícola. Així doncs, innovar en els processos de 
formació dels recursos humans constitueix un 
altre factor clau a considerar per a aconseguir 
un territori intel·ligent: convertir als partici-
pants en el sector en actors innovadors.

Sens dubte, la part d’innovar per la via de la 
formació tècnica és la que millors resultats pot 
aportar al sector a curt i mitjà termini. Les ne-
cessitats formatives s’enfronten al problema de 
la qualificació de partida i, sobretot, a l’edat mit-
jana dels treballadors agrícoles i especialment 
a la dificultat que suposa l’agricultura a temps 
parcial.

F) Estratègies de diferenciació.

Una altra font d’innovació pel costat del màr-
queting ve referida a les estratègies de diferen-
ciació del producte (implantació de figures com 
les DOP -Denominacions d’Origen Protegides- o 
lligades a pràctiques o tècniques de cultiu -pro-
ducció ecològica- o característiques singulars 
associades a varietats i/o característiques de 
l’arbre –oliveres mil·lenàries-, etc.), la formació 
del consumidor (perquè valore la qualitat i siga 
capaç de diferenciar entre tipus de productes) 
o l’aposta per nous productes derivats o nous 
usos d’aquests.
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En aquest apartat hem d’assenyalar que la dis-
criminació del producte és creixent. D’una ban-
da algunes almàsseres segmenten per zones 
de collita en dues marques (a vegades amb una 
feble discriminació inicial del producte); a més 
han anat apareixent altres indicadors de qua-
litat com ara oli ecològic, oli en verd (a partir 
d’oliva verda i amb una qualitats aromàtiques 
més intenses en acidesa i frescor del producte), 
oli de primers dies de collita (a manera d’altres 
productes que segmenten per data d’arribada 
a mercat, amb una prima addicional en aquest 
cas el mes de novembre), oli varietal (especi-
alment per part d’almàsseres privades i en 
la zona del nord de Castelló) i oli que combi-
na diverses categories d’identificació (a mode 
d’exemple assenyalem l’oli d’Oliveres Mil·lenà-
ries, varietat Farga i ecològic). Per descomptat 
es manté la més tradicional discriminació de 
producte per tipologia d’envàs.

També relacionat amb l’estratègia de diferenci-
ació ens trobem amb la producció d’altres deri-
vats de l’oli o directament de l’oliva, com són els 
productes d’higiene i bellesa i altres productes 
d’alimentació (oliva de taula o patés). En aquest 
cas es tracta d’una estratègia de consolidació 
de la marca donant-li un major protagonisme a 
la mateixa amb una àmplia varietat de produc-
tes relacionats.

Una de les implicacions de la promoció i dife-
renciació del producte és la presència d’aquest 
en l’àmbit de la restauració gastronòmica com a 
producte diferenciat. No sols es tracta de la for-
mació en el tast del AOVE o de la generació en 
el consumidor de mecanismes d’apreciació del 
producte (de manera similar al que ha succeït 
en sector vitivinícola) sinó d’anar un pas més 
enllà donades les dificultats pròpies d’introduir 
la marca i les peculiaritats de l’oli. En aquest 
cas ens referim tant a la presència del producte 
en taula (botelletes d’oli) com a la inclusió del 
tipus d’oli (varietat, zona, característiques or-
ganolèptiques) com un element descriptiu del 
producte gastronòmic. D’igual forma, les fires 
de promoció i altres esdeveniments contribuei-

xen a diferenciar el producte i a generar imatge 
de marca.

4. ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ EN EL 
TERRITORI

Delimitar l’ecosistema d’innovació territorial 
en un sector com és el cultiu de l’oliva i la pro-
ducció d’oli resulta complex per diversos mo-
tius, els quals condicionen la pròpia estructura 
d’aquest com a sector organitzat. 

En primer lloc i referit a la fase de cultiu, ge-
neralment ens trobem amb una presència molt 
important de xicotets agricultors (molts d’ells a 
temps parcial), en alguns casos agrupats mit-
jançant cooperatives amb escassos llaços d’or-
ganització sectorial. El paper per a actuar com 
a lobby de pressió se cedeix a les cooperatives, 
si bé en moltes ocasions aquestes es mostren 
febles degut tant a la seua dimensió com a la 
seua escassa capacitat de gestió (relacionades 
en la majoria dels casos amb la temporalitat de 
la collita i l’absència de cultius que permeten 
completar l’activitat de la cooperativa).

En segon lloc, la problemàtica lligada al procés 
d’extracció de l’oli en les almàsseres s’assem-
bla, quant a dificultats, al que succeeix en l’àm-
bit del cultiu de l’olivar. Bé és cert que en aquest 
segment ens trobem amb major grau de pro-
fessionalitat sobretot en les almàsseres priva-
des, però també en les de cooperatives (espe-
cialment les de major dimensió). En la mesura 
en què s’incrementa la capacitat de gestió del 
producte (incloses les terres de cultiu), el con-
trol d’aquest és major i també la capacitat d’in-
corporar innovacions.

La tercera fase és la de la comercialització, que 
reflecteix a la perfecció les diferents maneres 
d’entendre l’activitat productiva:

- En un primer nivell es troben els xicotets agri-
cultors (a temps parcial), amb escassa capa-
citat d’introducció d’innovacions (més enllà 
del canvi radical que suposa cedir o arrendar 
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les seues terres en sistemes de gestió pro-
fessional o banc de terres), i per als quals l’oli 
té una destinació preferent que no és un al-
tre que l’autoconsum (juntament amb vendes 
ocasionals en el mercat irregular dels exce-
dents d’aquest mateix autoconsum, afectant 
involuntària però directament a la capacitat 
comercialitzadora de les xicotetes cooperati-
ves que ofereixen el servei d’almàssera). 

- El segon nivell el formen les cooperatives més 
professionalitzades, si bé distingim dos mo-
dels: les que realitzen la gestió tant de terres 
com de diferents cultius i, entre ells, l’olivar 
i l’oli d’oliva (molt més professionalitzades i 
partidàries d’introduir innovacions); i les que 
limiten la seua activitat al servei d’almàssera 
i envasament d’oli, que s’enfronten a proble-
mes ja esmentats com la temporalitat i la difi-
cultat de consolidar l’ocupació (especialment 
de tècnics de suport al cultiu així com de tre-
balls relacionats amb la comercialització del 
producte). 

- El tercer nivell es correspon amb el segment 
d’agricultors particulars (o empreses agríco-
les13) amb una important superfície de cultiu 
i almàssera pròpia. En aquest cas la diferèn-
cia consisteix en la possibilitat d’exercir un 
control efectiu de tot el procés, fins i tot en 
el referit a la compra directa del fruit (com a 
mecanisme per a tindre garantida la suficient 
disponibilitat d’oli i consolidar així la marca 
comercial en el mercat). De fet, aquest últim 
grup és el que lidera les innovacions tant en 
relació amb el producte com respecte a la 
fase de comercialització.

La forma d’accés a la innovació d’aquests tres 
segments és diferent en funció de la grandària 
de les explotacions. En general resulta difícil 
traslladar tant la formació com les tècniques i 
instruments nous a l’agricultura a temps parci-
al, sent molt més fàcil fer-ho a mesura que aug-
menta la grandària de l’explotació i es confirma 
l’existència de personal assalariat. L’accés als 

13 Figures legals com SAT, SAU o similars

sistemes de gestió de la innovació, a les ajudes 
públiques i als centres del Sistema Regional 
d’Innovació (sobretot serveis d’extensió agrària, 
cooperatives i centres de formació i investiga-
ció de Conselleria) resulta bastant feble sobre-
tot en el primer dels casos (Ramos-Sandoval et 
al. 2016).

4.1 ACTORS DE LA INNOVACIÓ

La relació d’actors del sistema d’innovació en 
el sector oleícola es correspon, en la seua gran 
majoria, amb els serveis tècnics dependents de 
la Conselleria d’Agricultura o amb altres orga-
nismes amb competències en formació d’agri-
cultors. La formació contínua en el sector agrari 
és hui dia una realitat en el territori analitzat, 
com es recull en el llistat de cursos i oferta for-
mativa (veure els Annexos). En alguns sistemes 
productius, el lideratge quant a la formació pro-
cedeix directament de les pròpies cooperatives, 
i només en escasses ocasions prové d’entitats 
privades.

El segon pilar (també vinculat amb el sector pú-
blic) ho conforma la promoció duta a terme des 
d’agències de protecció i promoció de l’oli d’oli-
va, especialment des d’institucions com l’as-
sociació de la Taula del Sénia o des de l’oficina 
de promoció de la DOPACV, les quals ofereixen 
cursos de formació tècnica (com a eina de qua-
lificació professional) englobats en el concepte 
de bones pràctiques en el cultiu i recol·lecció 
d’olives.

Quant a les almàsseres (veure els Annexos), 
s’assenyala que es converteixen en mecanisme 
transmissor de normes (i indirectament d’in-
novació), si bé la seua capacitat formativa està 
condicionada per la grandària d’aquestes i el 
curt període d’obertura efectiva de les entitats. 
És a dir, la formació serà major en cooperati-
ves que inclouen campanyes d’altres productes 
agraris (i, per tant, de major duració) i ofereixen 
a més algun tipus de servei de gestió de terres.



212

6. TERRITORIS INTEL·LIGENTS, SECTORS INNOVADORS. L’AGRICULTURA D’INTERIOR. 

4.2 CAPACITACIÓ I FORMACIÓ

Un dels pilars principals per a la introducció 
d’innovació en el sector oleícola passa neces-
sàriament per elevar el nivell formatiu dels 
treballadors i, sobretot, per dotar-los de noves 
tècniques quant al cultiu, recol·lecció i produc-
ció de l’oli d’oliva. El fet que es tracte d’un cultiu 
tradicional (i amb un pes destacat de l’agricul-
tura a temps parcial) dificulta l’especialització 
formativa; no obstant això, es considera que 
aquesta especialització es constitueix en un 
element central i, per tant, l’oferta formativa 
ha d’adaptar-se als diferents nivells de conei-
xements previs, diferents graus de dedicació 
al cultiu i diferents grandàries de parcel·les i/o 
empreses productores. 

Quant a l’oferta formativa (veure els Annexos), 
la majoria dels cursos combinen les propostes 
a través dels serveis de la Conselleria d’Agricul-
tura o de les cooperatives (en general agrupa-
des sota la marca Intercoop en la secció de con-
sultoria i formació); al que ha d’afegir-se l’oferta 
d’entitats privades vinculades amb universitats 
i que ofereixen també formació en màrqueting 
i tastos d’oli.

Amb la finalitat de conèixer l’oferta formati-
va concreta, que al seu torn és un reflex de 
les necessitats del sector, s’ha fet una revisió 
d’aquesta en l’àmbit de la província de Castelló, 
i s’ha inclòs cursos impartits a València dirigits 
al conjunt de la Comunitat Valenciana.

La proposta de cursos pot classificar-se en di-
versos blocs segons l’orientació d’aquests:

•  Cursos de cultiu de l’olivar. Aquests cursos 
s’organitzen sota el format de jornades d’es-
pecialització, amb duracions entre les 3 i les 
40 hores lectives. S’analitzen qüestions com 
ara característiques i necessitats del sòl, 
nutrició, sistemes de poda (inclosos cursos 
específics per a arbres monumentals), em-
pelts, control de plagues i gestió de fitosani-
taris, gestió i sistemes de reg i mecanització 
en el cultiu.

•  Cursos de reconversió cap a cultiu ecològic. 
Olivicultura, diferenciació de qualitat basada 
en producció ecològica, i comercialització i 
posada en valor del producte ecològic. Sis-
temes de certificació de qualitat.

•  Cursos de bones pràctiques en recol·lecció i 
trasllat a almàsseres. Qualitat en camp, con-
servació del producte i mecanització en fase 
de recol·lecció.

•  Cursos de treballs en almàssera. Màster 
d’almàssera, manteniment mecànic d’al-
màssera, procés d’elaboració i manipulació 
d’aliments, qualitat de l’oli.

•  Cursos de tast i posada en valor del AOVE. 
Cursos i tallers de tast AOVE, curs de Tasta-
dor Tècnic Oleícola, curs de Consultor Tècnic 
Oleícola.

•  Cursos de posada en valor, vendes i màrque-
ting. Creació d’empreses agrícoles, claus per 
a la comercialització agrícola, Màster en ad-
ministració i direcció d’empreses oleícoles. 
També cursos de transformació i derivats 
de l’oli com a instrument de valorització de 
marques.

•  Cursos sobre agroecoturisme. Agroturisme, 
oleoturisme, dinamització de rutes de l’oli-
vera, posada en valor de sistemes tradicio-
nals.

•  Altres cursos i seminaris sobre temes rela-
cionats i que poden millorar les condicions 
del sector com a cursos sobre creació d’em-
presa i noves oportunitats en sector agroa-
limentari i agroturisme, creació i gestió de 
bancs de terres, i vivers d’empreses.

Molts d’aquests cursos tenen lloc en les locali-
tats productores i amb presència d’assistents 
del propi municipi, per la qual cosa és habitual 
que la majoria d’ells tinguen diverses edicions 
en diferents poblacions. 
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5. CONCLUSIÓ

En el moment d’establir les conclusions 
d’aquest informe hem de distingir entre aque-
lles que indiquen condicionants sectorials, 
d’aquelles que es relacionen amb la capacitat 
d’introduir innovacions i sobretot de les vies 
d’entrada d’aquestes. Quant a les primeres 
s’assenyalen els aspectes de propietat, dimen-
sió de les explotacions i característiques socio-
demogràfiques i formatives del sector agrícola 
tradicional valencià. Quant al segon bloc, les 
conclusions se centren en les vies d’incorporar 
innovació des de la gestió, producció d’oli i co-
mercialització; i la forma en què el procés està 
condicionat per la necessitat de formació espe-
cífica en tots els nivells.

Dimensió d’explotacions, propietat i condicions 
sociodemogràfiques. Es tracta d’una qüestió 
central en la introducció d’innovacions per la di-
mensió reduïda de les explotacions, la qual cosa 
es tradueix en agricultura a temps parcial, me-
nor professionalització i capacitat financera per 
a introduir innovacions. D’altra banda, la menor 
dimensió limita les possibilitats de comptar 
amb personal assalariat i limita la formació en 
tècniques i processos de producció. L’aspecte 
comercial es veu menys condicionat en estar 
aquest tema en general traslladat a les coope-
ratives o almàsseres privades encarregades de 
la molta i de la diferenciació del producte.

Elevada temporalitat en tot el procés. El trac-
te separat de l’olivera respecte d’altres cultius 
provoca una elevada temporalitat que limita les 
possibilitats de creació d’ocupació estable en el 
sector. L’alternativa passa necessàriament per 
incrementar la grandària i per la gestió conjun-
ta d’altres cultius (especialment en cooperati-
ves). L’efecte positiu immediat és una major 
mecanització, formació específica i professio-
nalització del sector.

Baixa capacitat comercialitzadora. El problema 
quant a comercialització es deriva tant de la di-
mensió de les explotacions i producció, com de 

la disseminació de marques com de l’absència 
de canals específics de comercialització. La so-
lució de nou passa per incrementar la magnitud, 
incorporar altres productes que ajuden a donar 
visibilitat a la marca, i sobretot per millorar la 
capacitat de prescripció del AOVE com a pro-
ducte de qualitat diferenciat. Cal destacar que 
la millora en la comercialització és una condició 
necessària per a consolidar la producció, o al-
menys per a consolidar el procés de producció i 
que es mantinga el cultiu de l’olivar tradicional 
valencià.

Gestió de marques i denominacions de quali-
tat (DOPACV i olis de l’àrea de Taula del Sénia). 
L’èxit d’aquestes marques de qualitat i la difu-
sió del producte en mercats especialitzats és 
la peça clau per a garantir la rendibilitat eco-
nòmica de les explotacions, tant si aquestes es 
vinculen a agricultura a temps parcial, com so-
bretot si s’estableix de manera professional. En 
aquest sentit es fa necessària la col·laboració 
del sector públic per a posicionar un producte 
de qualitat que s’enfronta a un estancament 
(quan no caiguda) del consum a nivell mundi-
al i amb unes característiques diferencials del 
producte territorial de la Comunitat Valenciana 
percebut feblement per part dels consumidors 
potencials.
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Títol Característiques Localitat Duració Descripció/Objectius Format

Cultiu de l’olivera Jornada tècnica 
d'especialització

Artana 3 h. Visió general de l'olivicultura a nivell regional. L'olivera com a fruiter: necessitats 
climatològiques i edàfiques, factors limitants del cultiu. Disseny de l'explotació, 
elecció varietal. La poda. La fertilització. El maneig del sòl: diferents sistemes i 
la seua influència en la productivitat. El reg. Control de plagues i malalties. L'oli 
d'oliva: tipus. Perspectives de futur.

Xarrada

Qualitat de l’oli d’oliva, 
producte natural de 
l’Alt Palància

Jornada tècnica 
d’especialització

Segorbe 3 h. Factors que influeixen en la qualitat dels olis, com es pot alterar la mateixa 
segons les característiques dels processos des del camp a l'almàssera. Caracte-
rístiques sensorials i qualitat de l'oli, tast demostratiu

Xarrada

Poda i empelt d’olive-
ra en secà

Jornada tècnica 
d’especialització

La Pobla
Tornesa

4 h. Introducció: conceptes bàsics. La poda: època, tipus (de formació, producció i 
rejoveniment). Reproducció de l'olivera. L'empelt: finalitat, època, tipus, cures 
posteriors.

Xarrada

Ametler i olivar: 
varietats, patrons i 
bones pràctiques

Curs tècnic d'especia-
lització

Cabanes 12 h. El cultiu de l'ametler: bones pràctiques agràries, patrons i varietats. El cultiu de 
l’olivera: bones pràctiques agràries, patrons i varietats.

Classes 
Tècniques

Poda i bones pràc-
tiques agràries en 
l’olivar

Curs tècnic d'especia-
lització

Borriol, Sant 
Joan de Moró, 
Costur i Altura

12 h. Principis bàsics de la poda de l’olivera. Pràctica de poda I: poda de formació i de 
producció. Pràctica de poda II: poda de producció. Bones pràctiques agràries en 
el cultiu de l’olivera.

Pràctiques

Reconversió Agricul-
tura Ecològica per a 
Hortícola i Olivar

Curs tècnic d'especia-
lització

Castell-novo
La Vilavella

12 h. La incorporació a l’Agricultura Ecològica (taula redona). Cultiu ecològic de l’oli-
vera (ponència). Comercialització de productes ecològics (taula redona). Cultiu 
ecològic d’hortalisses (ponència).

Taules 
redones
Ponències

Poda i bones pràc-
tiques agràries 
en oliveres monu 
mentals

Curs tècnic d'especia-
lització

La Jana 12 h. Introducció a la poda en oliveres monumentals. Pràctica de poda en oliveres 
monumentals. Pràctica de poda en altura en oliveres monumentals. Bones 
pràctiques agràries en olivar monumental.

Pràctiques

Curs de transfor-
mació artesanal, 
productes locals i 
ecològics, oli.

Curs tècnic d'especia-
lització

Vall d’Alba,
Viver

21 h. Introducció a la transformació artesanal, productes locals i ecològics, oli i amet-
la: situació actual i oportunitats. Taller d’elaboració de productes de l’oliva i de 
l’ametla. Taula redona experiències d’empresa en l’elaboració de transformats 
d’oli i ametla, màrqueting i comercialització. Taula redona experiències d’èxit en 
transformació artesanal de productes locals. Visita a empresa Belluga Gurmet

Tallers
Taules 
redones
Visites

Introducció per a la 
reconversió al cultiu 
ecològic de l’olivera i 
l’ametler

Curs tècnic d’especia-
lització

Ludiente, Atze-
neta del Maes-
trat Benicarló 
Castell-novo

12 h. Reconversió ecològica del cultiu de l’olivera. Experiència en la producció d’oli 
ecològic. Normativa per a la reconversió a la producció ecològica. Cultiu ecològic 
de l’ametler. Visita a parcel·les ecològiques

Classes 
teòriques
Visites

Transformació 
artesanal de l’oliva, 
ametla, garrofa i 
cítrics

Curs tècnic d’especia-
lització

La Vall d’Uixó 14 h. Introducció a la transformació artesanal i ajudes. Taller d’elaboració d’ametla, 
garrofa, oliva i cítrics.

Classes 
teòriques
Tallers

Jornada demostrativa 
de la poda de l’olivera

Jornada tècnica 
d’especialització

Cabanes 3 h. Jornada demostrativa de la poda de l’olivera en el camp Pràctiques

Cultiu ecològic de 
l’olivera

Curs tècnic d’especia-
lització

Sant Mateu i La 
Jana

8 h. Normativa, control i certificació de l’Agricultura Ecològica (AE). Fertilització i 
maneig ecològic del sòl en el control ecològic de l’olivera, control de plagues i 
malalties. Visita a olivar ecològic. 

Classes 
teòriques
Visites

Qualitat Diferen-ciada 
basada en la produc-
ció ecològica. L’oli 
d’oliva.

Curs tècnic d’especia-
lització

Vilafamés 16 h. Experiències col·lectives i ajudes en la Comunitat València. Maneig de l’aigua en 
el sòl i fertilització orgànica. Control de plagues i malalties. Reg i fertirrigació. 
Nutrició i correcció de manques. Recol·lecció, mecanització, entrada d’olives 
i procés d’elaboració: particularitats, requisits i traçabilitat en ecològic. Em-
magatzematge i conservació. Canales de comercialització. Normativa i procés de 
certificació en AE. Projecte ecològic de la cooperativa de Vilafamés

Classes 
teòriques

Cultiu de l’olivera Curs tècnic d’especia-
lització

Altura 16 h. Varietats i patrons: plantació i primers cuidats. Maneig de l’aigua en el sòl i 
fertilització orgànica, control de plagues i malalties. Abonat mineral, maneig del 
sòl amb herbicides. Reg, fertirrigació, correcció de manques

Classes 
teòriques

Transformats d’oliva 
i ametla

Curs tècnic d’especia-
lització

Ludiente 14 h. Introducció a la transformació artesana i ajudes. Taller d’elaboració d’olives i 
ametles. Màrqueting i comercialització. 

Tallers

ANNEX 1. OFERTA FORMATIVA A LA 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ, SECTOR 
OLEÍCOLA.

Oferta formativa de l’Estació Experimental 
Agrària de Vila-real (Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i 
Transició Ecològica), anys 2016-19. Cursos direc-
tament relacionats amb el sector oleícola (elabo-
ració pròpia).
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ALTRES RECURSOS FORMATIUS DEL SECTOR 
OLEÍCOLA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. 
(ELABORACIÓ PRÒPIA)

Congrés d’Oliveres Mil·lenàries i Dia Mundial de 
l’Olivera. Organitzat per la Mancomunitat Taula 
del Sénia amb seus tant en la part catalana com 
valenciana del territori (IX edició, novembre de 
2019).

Seminari d’Olivicultura i Elaiotecnia. Organitza 
la Diputació de Castelló juntament amb el Con-
sell Regulador de la DOP Oli de la Comunitat 
Valenciana. Última edició: 3, 4 i 5 de desembre 
de 2018 (IX edició) en CIPFP Costa de Flor del 
taronger Castelló (en altres ocasions l’Aula de 
Formació del CDT Ciutat de Castelló).

Seminari –Manipulació d’Aliments i APPCC en 
almàsseres i envasadores–. Organitza ESNEA 
(Escola de Negocis Agroalimentaris, https://es-
nea.es/) de Intercoop Consultoria Coop. Valen-
ciana (https://intercoopconsultoria.com/). Data: 
11-10-19, Castelló. El APPCC (Anàlisi de Perills i 

Punts Crítics de Contaminació) és un document 
obligatori per a totes les empreses d’alimenta-
ció (Reglament 852/2004).

Primeres Jornades sobre Oleo-turisme. Orga-
nitza ESNEA, 1i 2 de febrer de 2018, Castelló.

ESNEA (seus a Castelló -Almassora-, València 
i Alacant) organitza formació especialitzada en 
el sector oleícola (https://esnea.es/programas/
aove/):

Màster en Administració i Direcció d’empreses 
oleícoles (a Jaén, direcció a càrrec d’una cate-
dràtica de la Universitat de Jaén).

Màster d’Almàsseres zona Llevant. En col·labo-
ració amb AEMODA (Associació Espanyola de 
Mestres i Operaris d’Almàsseres), 31 hores.

Manipulació d’Aliments i APPCC en almàsseres i 
envasadores, seminari de 4 hores (veure supra).

Visita tècnica: tast i anàlisi del AOVE, 16 hores.

Títol Característiques Localitat Duració Descripció/Objectius Format

Taller de creació 
d’empreses per a 
emprenedors agroali-
mentaris

Curs tècnic d’espe-
cialització

Vila-real 15 h. Emprenedoria agrària, generació d’idees de negoci, presentació del llenç de 
Canvas, l’arbre estratègic-triple balanç. Formes jurídiques i tràmits per a la 
constitució de l’empresa. El meu pla de comercialització i el meu pla de màrque-
ting. De la idea de negoci al pla d’empresa. Cas d’èxit.

Taller
pràctic

Agroecoturisme Curs tècnic d’espe-
cialització

Morella (x 2) 12 h. Generació de noves idees i models de negoci agroecoturístic. Gestió, estratègies 
empresarials i visibilitat del model de negoci. Ajudes, subvencions, finançament 
públic i figures de qualitat. Cas d’èxit.

Curs
pràctic

Creació i gestió de 
bancs de terres

Jornada tècnica 
d’especialització

Nules 3 h. Creació i gestió de bancs de terres. Formiguer d’empreses i banc de terres de 
Nules.

Taula
redona

5 claus per a comer-
cialitzar amb èxit els 
productes agroali-
mentaris

Jornada tècnica 
d’especialització

Traiguera
La Vall d’Uixó

3 h. Mercat, canals de comercialització, diferenciació del producte, posicionament i 
visibilitat. Exposició de tres experiències emprenedores reeixides. Taula redona 
conjunta. 

Taula
redona

Agroturisme Curs tècnic d’espe-
cialització

Orpesa
Cabanes
Fondeguilla

12 h. Generació d’idees i models de negoci d’agroturísme, gestió, estratègies i visibili-
tat. Recursos que ofereix l’administració valenciana per a l’impuls de l’Agroturis-
me. Cas d’èxit. 

Ponències

Claus per a la crea-
ció d’una empresa 
agroalimentària

Jornada tècnica 
d’especialització

Orpesa
Nules
Torreblanca

3 h. Exposició de tres experiències emprenedores reeixides. Passos a seguir: com 
assessorar-se, on dirigir-se i com formar-se i informar-se per a crear una 
empresa agroalimentària amb èxit. Taula redona conjunta

Xarrada

Noves oportunitats 
de negoci del sector 
agroalimentari i 
agroturisme

Jornada tècnica 
d’especialització.

Soneja
Vinaròs (x 2)

3 h. Exposició de tres experiències emprenedores reeixides. Passos a seguir per a 
crear una empresa agroalimentària amb èxit.

Taula
redona

Especialista en 
programació de
reg eficient

Curs tècnic d’espe-
cialització

Vila-real 15 h. Eines disponibles per a la programació eficient del reg. El regadiu en la Comu-
nitat Valenciana, ajudes a la modernització, necessitats d’aigua dels cultius. 
Sensors d’humitat del sòl i d’estat hídric del cultiu. Estratègies de reg enfront de 
limitacions del recurs. Pràctica en camp.

Classes
Teòriques
Pràctiques

Oferta formativa de l’Estació Experimental Agrària 
de Vila-real (Conselleria d’Agricultura, Desenvolu-
pament Rural, Emergència climàtica i Transició 
Ecològica), anys 2017-19. Cursos genèrics sector 

agrari, indirectament relacionats amb el sector 
oleícola i activitats lligades a aquest (elaboració 
pròpia).
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El procés d’elaboració del AOVE, 3 hores.

Sensacions AOVE: tast i anàlisi sensorial, 15 ho-
res.

Poda i nutrició en l’olivar, 3 hores.

Visita tècnica: el compostatge com a alternati-
va, 16 hores.

Manteniment d’almàsseres, 12 hores.

Qualitat en camp i almàssera, 3 hores.

Plagues i malalties en l’Olivar, 3 hores.

L’Escola Superior de l’Oli d’Oliva (València, enti-
tat privada) organitza diferents cursos (en loca-
litzacions variades que inclouen almàsseres de 
la província de Castelló) i ofereix titulacions en 
l’àmbit de l’oleïcultura (entitats col·laboradores: 
Universitat de València, Universitat Compluten-
se de Madrid, Universitat Politècnica de Valèn-
cia, Universitat de Sevilla): Curs de Mestre d’al-
màssera, Curs de Mecànica d’almàssera, Curs 
de Maneig d’olivar i poda, Curs d’Exportació i 
Màrqueting de A.O.V., Curs d’Introducció al Tast 
A.O.V., Curs de Tast Professional de A.O.V., Curs 
Online Tast de A.O.V.E., Titulació Títol de Tasta-
dor Tècnic Oleícola i Titulació Títol de Consultor 
Tècnic Oleícola.

Nom Població Marques

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Canet lo Roig

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Cervera del Maestre

Cooperativa Agraria Les Alboredes Coop. Val. La Jana Alboredes

Productes Sant Climent (almazara S. Climent) Sant Mateu Aceites Sant Mateu, Les tiboyes

Almazara Vicente Dellá e hijos S.L. Traiguera Oli del Mas

Almazara Olivarera Cervol, S.C.V. 2º grado Traiguera/Rosell Cervol

Bodegas Peset Vallés S.C.P. Traiguera Aceites Peset Vallés, Thiarjulia

Cooperativa Agrícola San Marcos Coop. Val. Xert 

Almazara Finca Varona la Vella Sant Mateu Finca Varona la Vella

J. Montull S.l. La Salzadella Aceites Montull

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Sant Jordi

Cooperativa Agrícola Sant Bertomeu Coop. Val. Vilanova d’Alcolea Molí de Vilanova

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Atzeneta del Maestrat

Almazara de Atzaneta (La adzanetense) Atzeneta del Maestrat

Cooperativa La Divina Pastora S.C.L. Jérica La Divina Pastora, Almazahara, Flor Serrana, Olé Oleo

J. M. Robles S.L. La Barona Serbor, Robres

Aceites San Mateo S.L.U. Sant Mateu Plans

Almazara Oleícola del Peñagolosa, , S.C.V. 2º grado Vilafamés Pla de l’Arc

Almazara Espadan Oleum S.L. Segorbe y la Vall d’Uixó Aceites Almedijar

Cooperativa Agrícola La Unión Coop. Val. Càlig Oro Milenario

Almazara Sierra Espadán* Artana Matís, Almazara Sierra de Espadán

Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador Coop. Val.* Segorbe Segorbe Nostrum, Ducado de Segorbe

Cooperativa oleícola Alto Palancia, , S.C.V. 2º grado* Altura OLIESPAL

Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia Viver Coop. V. Viver Lágrima, Vivarium y Benabal

Cooperativa Agraria Vall de Almonacid AYR Coop. Val.* Vall de Almonacid AYR

Cooperativa Agrícola San Mateo Coop. Val. Figueroles

Cooperativa Agraria San Isidro Coop. Val. La Vall d’Alba dalba

Aceites del Maestrat S.L. Culla

Almazara La Ratonera C.B. Altura Aceite Sierra de Espadán

Aceites Chivert S.L. Alcalà de Xivert Aceites Chivert

ANNEX 2. PRINCIPALS ALMÀSSERES 
OLEÍCOLES EN LA PROV. DE CASTELLÓ 
(elaboració pròpia)

*Font: Asociación para la promoción y defensa del Aceite Serrana de Espadán.
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ANNEX 4. ACCIONS PRIORITÀRIES DE TRANS-
FERÈNCIA DE LA INNOVACIÓ CAP Al SECTOR 
OLEÍCOLA PER PART DEL SISTEMA NACIONAL 
D’I+D+i.

Totes les fases del procés (producció, industri-
alització i distribució) són susceptibles de rebre 
innovacions que milloren l’acompliment del 
sector. Concretar aquelles que puguen imple-
mentar-se en un futur de manera prioritària cal 
que siga analitzat.

En aqueix sentit, la monografia titulada Investi-
gació i innovació en el sector de l’oli d’oliva a Es-

panya. Problemes, oportunitats i prioritats d’I+-
D+i (Sanz, Hervás, Sanchez i Coq-Huelva, 2011, 
pàg. 236) detecta en el sector un problema bà-
sic referit a la existència d’un dèficit generalit-
zat d’accions de transferència d’innovacions 
i coneixements per part del sistema nacional 
(d’I+D+i) a les empreses i als agricultors”.

Partint d’aquesta primera conclusió, els autors 
plantegen la necessitat de posar l’accent en nou 
grans programes o línies de treball prioritàries 
per a millorar la incorporació d’I+D+i al sector 
oleícola nacional. 

Marca/Empresa Denominació Oli Municipi Comunitat Autònoma

Porta i Ferré SAT El Vilar Mil.lenari La Galera Catalunya

Acomont SCCL 1000 tardors Ulldecona Catalunya

Coop. Agrària Les Alboredes C.Val Millennium La Jana Comunitat Valenciana

Agrícola del Camp SCCL Iberolei Mil.lenari Santa Bàrbara Catalunya

Almazara Oleícola Cervol SCV 2º Cervol Milenario Traiguera Comunitat Valenciana

Agr. Cat SC Godall SCCL Lacrima Olea Mil.lenària Godall Catalunya

Almazara Vicente Dellá e hijos SL Millenium Traiguera Comunitat Valenciana

Bodegas Peset Vallés SCP Milenario Traiguera Comunitat Valenciana

Fullver SC Les Tiboyes Sant Mateu Comunitat Valenciana

Mil&unverd SL Arbor Sacris Reus Catalunya

Jesús Miralles Sabor del Temps L’Alcora Comunitat Valenciana

Terres de LLum Llum del Mediterrani Traiguera Comunitat Valenciana

Elisabet Ramon Leyenda de Olivo Traiguera Comunitat Valenciana

Carlos Solà Llambrich 95 viejas glorias Santa Bàrbara Catalunya

Filosofia Gourmet SL Natural Edition Santa Bàrbara Catalunya

Jordi Llauradó Etern Barcelona Catalunya

Empresa Municipi Comunitat Autònoma

Jordi Castell SL Valentins - Ulldecona Catalunya

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Sant Jordi Comunitat Valenciana

Bardomus Alcalà de Xivert Comunitat Valenciana

Soldebre Tortosa Catalunya

ANNEX 3. RELACIÓ DE MARQUES I 
ALMÀSSERES PERTANYENTS A l’ASSOCIACIÓ 
TERRITORI SÉNIA (MARCA DE GARANTIA OLI 
FARGA MIL·LENÀRIA)

MARCAS

ALMÀSSERES

Font: elaboració pròpia.
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En la mesura en què aquests programes d’in-
corporació de la innovació que es proposen 
assenyalen les prioritats a l’hora d’impulsar el 
sistema nacional d’I+D+i oleícola, indiquen tam-
bé les principals mancances que han d’afron-
tar-se per part del sector (i que poden servir 
així mateix per a assenyalar les principals línies 
de treball per part del sector oleícola de l’àrea 
estudiada en el present treball).

Així doncs, es considera que la innovació en el 
sector oleícola hauria de centrar-se en dues 
grans àrees de coneixement. D’una banda, les 
millores haurien d’abordar les qüestions me-
diambientals lligades al cultiu de l’olivera, així 
com els aspectes territorials i de desenvolu-
pament de l’entorn rural vinculat al sector; per 
un altre, la innovació també ha d’enfocar-se en 
els conceptes de Sistema Agroalimentari Local 
(SIAL) i de multifuncionalitat del cultiu oleícola, 
i la seua capacitat per a generar desenvolupa-
ment rural (op. cit., ídem). 

Aquestes dues àrees prioritàries es desenvolu-
pen en nou línies per a incorporar la innovació 
al sector (op. cit., pàg. 236-247):

A) Medi Ambient, territori i desenvolupament rural.

A.1) Externalitats ambientals en la cadena oleí-
cola. Encara que el cultiu de l’olivar genera ex-
ternalitats positives ja assenyalades (gestió 
eficient del paisatge, protecció del patrimoni 
natural, cultural i etnològic, viabilitat i sostenibi-
litat socioeconòmica d’àrees rurals, etc.), també 
provoca en determinades condiciones efectes 
externs negatius lligats a l’erosió i degradació 
del sòl (olivar en pendent), pèrdua de biodiversi-
tat, dèficit de fertilització orgànica, dèficit hídric 
o tractament incorrecte dels residus oleícoles 
(en les almàsseres). Per a fer front a aquests 
últims, la innovació ha de centrar-se en:

1  Lluita contra l’erosió i la degradació dels 
sòls. En aquest aspecte hauria de determi-
nar-se en primer lloc l’estat real de l’erosió 
i degradació del sòl en l’àrea estudiada per 

a, posteriorment, investigar l’ús de cobertes 
vegetals que ho eviten al mateix temps que 
s’intenta reduir l’ús d’herbicides (utilitzats 
per a mantindre el sòl nu i lliure de males 
herbes) . A això contribuiria la creació de 
finques pilot o d’experimentació de les dife-
rents opcions considerades.

2 Sostenibilitat en l’ús de l’aigua, eficiència 
en el reg i lluita contra plagues i malalties. 
Atès que els cultius d’olivar de la zona són 
eminentment de secà, en aquesta línia d’in-
novació procedeix centrar l’atenció en l’ús 
de productes fitosanitaris per al control de 
plagues i el seu impacte mediambiental, així 
com el seguiment i elaboració de mapes que 
detecten algunes de les principals malalties 
d’aquest cultiu (especialment la xylella o la 
verticilosi o “seca de l’olivar”).

3 Aprofitament de residus de la cadena oleí-
cola, fonamentalment el tractament tant de 
les aigües residuals com de la biomassa re-
sultant després dels processos de poda de 
l’olivera o de l’extracció de l’oli (pinyolada ). 
La cerca d’innovacions ha de perseguir en 
aquest cas un doble objectiu: d’una banda, la 
reducció o eliminació de les externalitats ne-
gatives que el procés d’obtenció de l’oli puga 
provocar; per una altra, la valorització eco-
nòmica dels residus procedents de l’activitat 
principal com a instrument per a millorar la 
rendibilitat del sector. Addicionalment, en la 
mesura en què la biomassa es retorni a les 
terres de cultiu (mitjançant la fabricació de 
compost o abonaments) es pot aconseguir 
recuperar la fertilitat dels camps, combatre 
la degradació i millorar la sostenibilitat me-
diambiental del sector .

A.2) Sistemes oleícoles locals, multifuncionali-
tat i desenvolupament local. Fins que en 2003 
es produïra una profunda modificació d’Organit-
zació Comuna de Mercat, les orientacions de la 
PAC respecte al sector oleícola van promoure una 
clara orientació productivista centrant-se en una 
intensificació de la producció que deixava de cos-
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tat quasi qualsevol consideració mediambiental. 
Però des de llavors el productivisme ha deixat pas 
a la multifuncionalitat (definida amb anterioritat), 
a la consideració del cultiu com un tot integrat 
amb el paisatge i els habitants, al desenvolupa-
ment rural i al respecte pel medi ambient. Fruit 
d’aquests canvis, altres línies d’innovació serien:

4.- Olivar, oli d’oliva, medi ambient i multifunci-
onalitat. Font d’innovació seran totes aquelles 
investigacions que permeten posar en valor –
les funcions ambientals, socials i culturals de 
l’olivar i de la cultura oleícola local– (i revertir 
aquest valor cap als agents que ho generen), 
així com aquelles que analitzen les possibilitats 
de desenvolupament de l’oleoturisme; amb això 
la multifuncionalitat es convertiria en una reali-
tat que millorara els marges de rendibilitat dels 
cultius amb rendiments mitjans i baixos.

5.- Sistemes de certificació amb vinculació al 
territori: Denominacions d’Origen Protegides 
(DOP) i oli d’oliva ecològic. Avançar en el camp 
de la diferenciació del producte constitueix un 
ampli i molt interessant camp per a la innova-
ció en el sector: l’olivicultura ecològica requereix 
investigar sobre la fertilitat del sòl o sobre els 
insectes que poden actuar com a substituts dels 
tractaments amb plaguicides; la implantació de 
DOP o altres figures de diferenciació (olis mono-
varietals, oliveres centenàries o mil·lenàries, etc) 
pot generar rendes de diferenciació addicionals 
per al sector si s’investiga en profunditat les ca-
racterístiques dels segments del mercat que pri-
oritzen aspectes qualitatius o mediambientals. 
Addicionalment, la posada en marxa d’aquesta 
mena d’innovacions requereix disposar d’una 
mà d’obra i un empresariat amb una major for-
mació en els aspectes i condicionaments tècnics 
que aquest tipus d’explotació requereix.

B) Cadena de valor, qualitat, seguretat alimentària 
i consum.

6.- Estratègies de diferenciació, organització em-
presarial i comportament del consumidor. Se-
guint amb l’argumentació presentada en l’ante-

rior apartat, conèixer millor els coneixements del 
consumidor sobre l’oli d’oliva, el seu comporta-
ment respecte a les diferents qualitats o la seua 
valoració sobre els efectes positius sobre la sa-
lut del seu consum, són coses que només poden 
esbrinar-se mitjançant investigacions de mercat 
que deriven en noves estratègies de màrqueting 
però també de difusió de la –cultura de l’oli– que 
convertisquen al consumidor en un entès (com 
ara ho és, per exemple, sobre el món del vi). No-
vament la millora en la professionalització del 
personal en totes les fases del procés productiu 
apareix com una necessitat per a desenvolupar 
totes aquestes possibles innovacions.

7.- Millora de la qualitat i innovació tecnològica 
en les almàsseres. Encara que el progrés tecno-
lògic en l’apartat de l’extracció de l’oli ha sigut 
evident en els últims decennis, alguns aspec-
tes com la garantia de frescor dels olis (lligada 
a les pràctiques durant el transport i posterior 
presentació dels envasos en els expositors de 
les botigues) són encara susceptibles de la in-
corporació de millores.

8.- Seguretat alimentària i detecció del frau. Re-
forçar la seguretat alimentària, donada la sen-
sibilitat social existent sobre aquesta mena de 
qüestions, constitueix un altre objecte desitjable 
d’innovació, i el mateix ocorre amb les tècniques 
biotecnològiques que permeten detectar el possi-
ble frau relacionat amb les diferents categories de 
l’oli. Millorar la traçabilitat del producte o investi-
gar sobre la possible contaminació del producte 
depenent del tipus d’envasos són dos exemples 
del treball pendent en aquesta parcel·la.

9.- Nous productes amb oli d’oliva en la seua 
composició i nous usos de l’oli. L’oli és, en es-
sència, un greix saludable; per aquest motiu la 
utilització de l’oli d’oliva en multitud de produc-
tes alimentosos que incorporen greixos satu-
rats pot ser una línia d’investigació emergent. 
Així mateix les innovacions en el camp de la 
cosmètica dermatològica poden aportar inte-
ressants usos tant per a l’oli com per a la pinyo-
lada, aportant vies de diversificació al sector.
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7. INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 

DE LA COMARCA DE LA PLANA D’UTIEL-REQUENA

Francisco J. Higón Tamarit (coordinador), Ghaleb Fansa. Universitat de València.

INTRODUCCIÓ

El manual d’Oslo és un text de referència per a 
l’avaluació de la innovació. De fet, les definicions 
que incorpora han sigut adoptades en la regu-
lació espanyola sobre incentius a la innovació 
i són una referència essencial per als organis-
mes públics. Des de la seua primera edició es 
va subtitular “guia per a la recollida i interpre-
tació de dades sobre innovació” i a partir de la 
seua publicació va passar a ser una obra fona-
mental de referència en aquesta matèria. S’edi-
ta conjuntament per part de l’OCDE i EUROSTAT. 
L’última edició (la quarta) és de l’any 2018 i es 
titula: The Measurement of Scientific, Technolo-
gical and Innovation Activities. Oslo Manual 2018. 
Guidelines for collecting, reporting and using data 
on innovation (Manual de Oslo. Guía para la reco-
gida e Interpretación de Datos sobre Innovación). 
En la seua presentació es destaca que les prin-
cipals tendències en matèria d’innovació que es 
consideren en el text abasten aspectes: l’indis-
cutible paper de les cadenes de valor de caràc-
ter global, l’aparició de noves tecnologies de la 
informació i la seua influència en els nous mo-
dels de negoci, la creixent importància del capi-

tal basat en el coneixement i el progrés realitzat 
en la comprensió dels processos d’innovació i 
el seu impacte econòmic.

El manual tipifica la innovació dins de quatre 
categories: Producte, procés, màrqueting i or-
ganització. S’aplica tant a la indústria com als 
serveis, incloent els serveis públics. Conside-
ra la innovació com un procés en xarxa en el 
qual les interaccions entre els diversos agents 
generen nous coneixements i tecnologia. El 
Manual planteja que els vincles habituals entre 
empresa, proveïdors i clients s’amplien en els 
processos d’innovació a altres relacions amb 
els centres d’investigació, amb l’ensenyament 
superior i amb les entitats públiques i privades 
de desenvolupament.

Com recull aquest text el terme “innovació” 
pot fer referència tant a una activitat com al 
resultat de l’activitat, i en ell es proporcionen 
definicions per a tots dos aspectes. La defini-
ció general d’innovació és la següent: “Una in-
novació és un producte o procés nou o millorat 
(o una combinació dels mateixos) que difereix 
significativament dels productes o processos 
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anteriors d’aqueixa unitat i que ha sigut posat 
a la disposició d’usuaris potencials (producte) 
o emprat per la unitat (procés)”. Es destaca que 
el terme “unitat” que s’incorpora en la definició 
per a descriure a l’actor responsable d’innova-
cions es refereix a qualsevol unitat institucional 
en qualsevol sector, inclosos les llars i els seus 
membres individuals.

També hem de destacar que enfront de la clas-
sificació de les innovacions basada en quatre 
categories (producte, procés, organització i 
màrqueting) en la present edició del text s’han 
reduït només a dues categories bàsiques: inno-
vacions de productes i innovacions de proces-
sos de negoci. Definicions que es presenten per 
a totes dues categories:

- La innovació de producte fa referència a un 
bé o servei nou o millorat que difereix signi-
ficativament dels béns o serveis anteriors de 
l’empresa i que s’ha introduït en el mercat.

- La innovació d’un procés de negoci es re-
fereix a un procés comercial nou o millorat 
per a una o més funcions comercials que 
difereixen significativament dels processos 
de negocis anteriors de l’empresa i això ha 
d’haver-se usat efectivament per l’empresa.

Finalment és important ressenyar que la in-
formació existent a nivell comarcal sobre in-
novació és bastant escassa i de fet la font més 
prometedora de dades, l’Enquesta sobre inno-
vació en les empreses, que publica l’INE i de 
la qual es deriven les dades sobre Despesa en 
innovació tecnològica i empreses innovadores, 
mostra com a màxim nivell de desagregació les 
Comunitats Autònomes. A més, l’última versió 
d’aquesta enquesta és de l’any 2016.

1. LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA I LA 
COMARCA DE LA PLANA D’UTIEL REQUENA 

La comarca d’Utiel-Requena és una comarca 
d’interior de la Comunitat Valenciana. Es troba 
en un xicotet altiplà, de perímetre quasi circu-

lar -a part dels “sortints” que representen els 
termes municipals de Sinarcas i Chera- que té 
un diàmetre d’aproximadament 45 quilòme-
tres. Aquesta comarca oscil·la de Nord-oest a 
Sud-est, entre els 900 i els 600 metres d’altu-
ra, constituint una plana –l’única amb aquesta 
configuració entre les comarques d’interior- 
enfront del caràcter muntanyenc de les comar-
ques veïnes dels Serrans i la Vall de Cofren-
tes-Ayora.

La seua superfície és de 1.721,03 km², sent la 
comarca més occidental i extensa de tota la 
Comunitat Valenciana. Està constituïda per 9 
municipis (en ordre alfabètic): Camporrobles, 
Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, 
Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro i Villar-
gordo del Cabriel.

Com vam poder veure en el diagnòstic previ al 
Pacte per l’Ocupació que es va signar en aques-
ta comarca (Diagnòstics Territorials: La Plana 
d’Utiel-Requena1) la indústria agroalimentària 
té una notable importància en la zona, o més 
aviat el que hem denominat el segment agro-
alimentari, que inclou tant el sector primari, és 
a dir l’agricultura com a font d’input essencials 
per a la indústria agroalimentària; la pròpia in-
dústria agroalimentària i una part del sector 
serveis essencial per a la zona i també relacio-
nat amb el segment agroalimentari i que inclou 
des d’activitats de comercialització de produc-
tes a activitats de comercialització de serveis, 
com l’incipient però prometedor Enoturisme.

Pel que fa referència a l’anomenada indústria 
agroalimentària, o agro-food industry, inclou dos 
grans blocs, d’una banda, la indústria alimentà-
ria i per un altre la indústria d’elaboració de be-
gudes. La primera d’elles està constituïda pels 
següents àmbits d’activitat: indústria càrnia, 
elaboració i conservació del peix, preparació i 
conservació de fruites i hortalisses, fabricació 
d’olis i grasses, indústria làctia, fabricació de 
productes de molineria, midó i productes amila-

1 Higón-Tamarit, F. (2018): “La Plana de Utiel-Requena” en Territorio 
y Empleo. El Desarrollo Territorial y el Mercado Laboral Valenciano, 
Universitat de València. Págs. 521 a 534.
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cis, fabricació de productes per a l’alimentació 
animal, etc.. La segona, la indústria d’elaboració 
de begudes, recull tres segments d’activitat: la 
indústria vinícola, la indústria d’elaboració d’al-
tres begudes alcohòliques i la indústria de be-
gudes no alcohòliques.

Tal com mostren les estadístiques, la indústria 
agroalimentària s’ha convertit en la principal 
activitat econòmica de la Unió Europea, amb 
una xifra de negocis per damunt del bilió d’eu-
ros (1,109 bilions €). Inclou entorn de 294.000 
empreses i dona ocupació a 4,57 milions de 
persones, amb un substancial pes de les pimes 
(48,1% del total de xifra de negocis del sector i 
el 61,3% del total dels seus llocs de treball).

A la Unió Europea el 95,3% d’aquestes les em-
preses agroalimentàries són pimes amb menys 
de 50 empleats, i un 79,6% té menys de 5 tre-
balladors. Les empreses espanyoles ocupen el 
cinqué lloc per xifra de negocis (8,7%) després 
de França (16,2%), Alemanya (15,4%), Itàlia 
(12,0%) i Regne Unit (10,7%).

Pel que fa referència a l’economia espanyola 
aquesta indústria és la principal activitat amb 
113.593,07 milions de € de valor de la produc-
ció (dades de 2017), la qual cosa representa el 
2,5% del PIB (en V.A.B.), el 24,8% del sector In-
dustrial, el 18% de les persones ocupades i el 
15,5% del valor afegit.

Segons el DIRCE 2018 el nombre d’empreses 
espanyoles en la indústria d’alimentació i be-
gudes és de 31.342, representant un 15,1% de 
tota la indústria manufacturera. De manera si-
milar al que mostren les xifres de la UE la gran 
majoria (96,5%) són empreses amb menys de 
50 empleats (30.222) i el 79,8% compten amb 
menys de 10 empleats (24.989).

Finalment cal ressaltar que el número d’ocu-
pats en la indústria d’alimentació, begudes i ta-
bac ascendeix a 496.200 persones, sent la taxa 
d’ocupació femenina (36,5%), superior a la de 
la resta de la indústria manufacturera (27,3%), 

i amb un nivell d’ocupació juvenil superior al de 
la resta de l’economia. 

Les estadístiques dins de la indústria alimentà-
ria mostren la següent ordenació de subsectors 
ordenats en funció del nombre de persones ocu-
pades, dades del 2017: Indústria càrnia (23,9%), 
Indústria fornera i pastes (21,4%), Fabricació 
d’altres productes alimentosos (13,1%), Fabri-
cació de begudes (12,8%), Preparació i conser-
vació de fruites i hortalisses (9,0%), Productes 
lactis (6,5%), Indústria del peix (5,1%), Olis i 
greixos (3,2%), Productes d’alimentació animal 
(3,2%) i Molineria i midons (1,7%).

Per comunitats autònomes, se situen a Andalu-
sia la major part d’aquestes indústries (18,5%), 
seguida per Catalunya (12,5%), Galícia (8,2%) 
i en quart lloc la Comunitat Valenciana (8,1%). 
No obstant això, per xifra de negocis, la primera 
regió espanyola és Catalunya (23,7%), seguida 
d’Andalusia (15,3%), Castella i Lleó (8,5%) i en 
quart lloc, de nou, la Comunitat Valenciana (8,5). 
Si mirem les xifres d’ocupació, la primera posi-
ció l’ocupa de nou Catalunya (21,9%), Andalusia 
(13,1%) i en tercer lloc la Comunitat Valencia-
na. Finalment, si les ordenem en funció de la 
inversió en actius materials, de nou la prime-
ra posició és per a Catalunya (21,3%), seguida 
de Castella i Lleó (12%), Andalusia (11,4%) i en 
quart lloc la Comunitat Valenciana (9,2%).

Si ens centrem en la Comunitat Valenciana i les 
dades del 2015, el principal subsector segons 
l’ocupació és el de Indústria fornera i pastes 
alimentoses (24%), seguit de la Indústria càrnia 
(20,2%) i la Preparació i conservació de fruites 
i hortalisses (13,1%). Per volum de vendes l’or-
denació és diferent, amb la Indústria càrnia en 
primer lloc (20,6%), seguida de la Preparació i 
conservació de fruites i hortalisses (17,8%) i la 
Indústria fornera i pastes alimentoses (11%). De 
nou per la seua rellevància, destacarem tam-
bé la Inversió (Bruta) en Actius materials on la 
Indústria fornera i pastes alimentoses destaca 
notablement (34,4%), seguida per la Indústria 
càrnia (12,5%) i la Preparació i conservació de 
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fruites i hortalisses (11,1%). És cridanera la 
quarta posició de la indústria del vi, que duu a 
terme un 8,7% de tota la inversió en actius ma-
terials de la indústria alimentària.

Quan examinem la distribució de les empreses 
agroalimentàries de la Comunitat Valenciana 
per estrats d’assalariats, d’un total de 2.542 em-
preses2, 2.010 tenien menys de 10 treballadors 
(el 79%), 423 entre 10 i 49 treballadors (17%) i 
només 109 tenien més de 50 treballadors (4%), 
quedant en evidència la reduïda grandària mit-
jana d’aquests projectes empresarials. Parlem 
d’una indústria que ocupa a 37.366 treballadors 
a la Comunitat Valenciana enfront d’un total de 
401.905 en el conjunt de l’estat espanyol. La xi-

fra de negocis va aconseguir els 9.760 milions € 
enfront d’un total nacional de 118.682 milions €, 
sent la inversió de 406 milions € en referència a 
un total nacional de 4.407 milions €.

2 Dades a 1 de Gener de 2018. MAPA. Informe anual de la indústria 
alimentària espanyola període 2017 - 2018

Disposem també de dades sobre algunes de les 
variables bàsiques referits a l'any 20153 que re-
produïm en la següent taula:

Com podem apreciar, destaca el paper de la in-
dústria càrnica en els 3 primers paràmetres 
(ocupació, vendes i compra de matèries prime-
res/aprovisionament) i la indústria fornera i pas-
tes alimentoses pel seu volum d’inversió en ac-
tius materials. Pel que fa referència a la indústria 
del vi, que juga un paper de substancial impor-
tància a la comarca d’Utiel-Requena, representa 
a la Comunitat Valenciana el 4,3% de l’ocupació, 
el 4,1% de les vendes, el 4,4% de les compres 
de matèries primeres i aprovisionament i fins a 
un 8,7% de la inversió bruta en actius materials 

sempre en referència al total d’aquestes varia-
bles per a la indústria agroalimentària.

A més, la indústria agroalimentària valencia-
na representa un 13% de l’ocupació de tota la 
indústria de la comunitat, un 18% del total de 
vendes, un 20% de les compres matèries pri-
meres i aprovisionament i, finalment un 11% de 
tota la inversió bruta Industrial en actius fixos 
en terres valencianes.

3 MAPA (2017): Principals indicadors i ràtios més significatius de la 
indústria alimentària espanyola, MAPA, Madrid.

SUBSECTORS PERSONAL OCUPAT VENDA DE PRODUCTE
COMPRES MATÈRIA PRI-

MA I APROVIS.
INVERSIÓ BRUTA EN 
ACTIUS MATERIALS

Nombre.
% Total s/ 

I.Alim. Milions €
% Total s/ 

I.Alim. Milions €
% Total s/ 

I.Alim. Milions €
% Total s/ 

I.Alim.

Indústria cárnica 6.347 20,2 1.768 20,6 1.255 21,6 41 12,5

Indústria del peix 868 2,8 240 2,8 195 3,4 2 0,7

Prep. i conserva. frutes i hortalisses 4.125 13,1 1.531 17,8 1.132 19,5 36 11,1

Olis i grasses 368 1,2 97 1,1 73 1,2 6 2

Productes làctis 1.784 5,7 618 7,2 299 5,1 17 5,3

Molineria i midó 1.196 3,8 787 9,2 615 10,6 12 3,8

Indústria fornera i pastes 7.553 24 947 11 520 9 112 34,4

Sucre, café, infusions i confiteria 2.724 8,7 683 8 447 7,7 22 6,6

Altres productes 2.259 7,2 427 5 268 4,6 16 5

Productes alimentació animal 414 1,3 322 3,7 263 4,5 7 2,2

Vins 1.346 4,3 350 4,1 257 4,4 29 8,7

Begudes espirituoses 173 0,6 39 0,5 25 0,4 2 0,5

Altres begudes alcohòliques 762 2,4 309 3,6 109 1,9 2 0,6

Aigua i begudes aromatitzades 1.505 4,8 473 5,5 353 6,1 21 6,5

Total Ind. Alim. Com. Valenciana 31.423 100 8.591 100 5.812 100 326 100

Total Indústria Com. Valenciana 243.424 47.927 28.704 2.845

Taula 1. Principals indicadors. Indústria agroalimentària 

de la Comunitat Valenciana

Font: MAPA (2017), Principals indicadors i ràtios més sig-

nificatius de la indústria alimentària espanyola
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2. INDICADORS D’INNOVACIÓ

Comentaris sobre les variables disponibles que 
justifiquen el territori i el sector seleccionat

Evolució de les variables

Hem treballat amb una sèrie de variables trac-
tant de sobreposar-nos a l’escassetat de dades 
disponibles per comarques i al fet que quan 
existeixen dades municipalitzades la informa-
ció dels municipis de menys de 1000 habitants 
sovint no està disponible, per qüestions referi-
des a la protecció de dades. Per això no hem 
pogut accedir a les dades de Caudete de las 
Fuentes, Chera, Fuenterrobles i Villargordo del 
Cabriel en moltes de les estadístiques amb da-
des municipals.

A continuació, reproduïm el llistat de les varia-
bles que hem aconseguit i amb els quals s’ha 
treballat per a donar un suport quantitatiu a 
l’anàlisi efectuada: 

1. Sol·licituds de Patents per municipis (2008-
2017). Font: Oficina Espanyola de Patents i Mar-
ques.

2. Sol·licitud de noms comercials per municipis 
(2008-2017). Font: Oficina Espanyola de Patents 
i Marques.

3. Sol·licitud de marques per municipis (2008-
2017). Font: Oficina Espanyola de Patents i Mar-
ques.

4. Sol·licituds de dissenys Industrials per mu-
nicipis (2008-2017). Font: Oficina Espanyola de 
Patents i Marques.

5. Concessions de subvencions OEPM (Oficina 
Espanyola de Patents i Marques) –Dades de 
2018- Font: Oficina Espanyola de Patents i Mar-
ques.

6. Estadística d’empreses inscrites en la Segu-
retat Social, segons municipis i separat en fun-

ció de Sectors manufacturers d’alta tecnologia; 
Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnolo-
gia i Sector serveis d’alta tecnologia. Font: Es-
tadística d’empreses inscrites en la Seguretat 
Social. Conselleria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball.

7. Estadística d’empreses inscrites en la Segu-
retat Social segons pactes territorials per l’ocu-
pació i separat en funció de Sectors manufac-
turers d’alta tecnologia; Sectors manufacturers 
de mitjana-alta tecnologia i Sector serveis d’al-
ta tecnologia. Font: Estadística d’empreses ins-
crites en la Seguretat Social. Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball.

8. Dades d’empreses totals per municipi (2015-
2019 per trimestres). INE

9. Estadística de treballadors afiliats a la Segu-
retat Social (ETASS) per Municipis i Comarques. 
Font: Estadística de treballadors afiliats a la Se-
guretat Social. Conselleria d’Economia Sosteni-
ble, Sectors Productius, Comerç i Treball.

10. Estadística de treballadors afiliats a la Se-
guretat Social (ETASS) per Pactes Territorials. 
Font: Estadística de treballadors afiliats a la Se-
guretat Social.

11. Afiliacions Totals a la Seguretat Social per 
Municipis i trimestres des de 2015 a 2019. Font: 
Estadística de treballadors afiliats a la Segure-
tat Social.

12. Agricultura i/o ramaderia ecològica (explo-
tacions) per municipis. Portal Estadístic de la 
Generalitat Valenciana.

13. Dades de vinya segons tipus (regadiu/secà) 
2002 a 2016. Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana.

14. Dades d’empreses del segment agro-ali-
mentari per municipis. SABI.
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15. Dades demogràfiques (comarcals i munici-
pals). Banc de dades municipal Argos.

16. Dades socioeconòmiques (comarcals i mu-
nicipals). Banc de dades municipal Argos.

17. Dades d’equipaments i infraestructures (co-
marcals i municipals). Banc de dades municipal 
Argos.

18. Cellers certificats embotelladors. Web de la 
Denominació d’Origen Utiel-Requena.

19. Empreses Certificades pel Comité d’Agricul-
tura Ecològica Ecològica de la Comunitat Valen-
ciana. Web de la CAEV.

20. Evolució de la superfície de vinya ecològica 
de raïm per a l’elaboració de vi. CAEV.

21. Empreses Associades a la Ruta del Vi d’Uti-
el-Requena. Web de la Ruta del Vi d’Utiel-Re-
quena.

22. Empreses Associades a l’Associació de 
l’Embotit de Requena. Web de l’Associació de 
l’Embotit de Requena.

23. Dades sobre la indústria alimentària espa-
nyola. MAPA, diverses publicacions.

24. Dades sobre accés d’Internet en les Llars. 
Households - level of internet Access, EUROS-
TAT-.

En l’apartat qualitatiu es va preguntar als agents 
socials del territori que van ser entrevistats so-
bre una sèrie de qüestions que ens permeteren 
aproximar-nos a la capacitat innovadora de la 
comarca. Per exemple se’ls va preguntar mit-
jançant un Likert de 6 opcions sobre la capa-
citat del territori per a incorporar innovacions. 
Les respostes van ser de manera majoritària 
molt positives, en canvi en preguntar-se’ls si 
consideren factible que aquesta capacitat can-
vie de manera significativa les respostes mos-
tren molta major dispersió i menor optimisme.

En tot cas la percepció no sol ser negativa i 
quan se’ls pregunta sobre la seua posició rela-
tiva enfront d’altres comarques pròximes no es 
consideren en general en pitjor situació. Quan 
se’ls pregunta sobre els casos concrets se so-
len citar en concret les comarques dels Serrans 
i la de la Foia de Buñol en les comparacions 
amb una percepció d’estar igual/millor en re-
ferència als Serrans i pitjor en relació amb la 
Foia de Buñol.

El pacte per l’ocupació comarcal a penes té dos 
anys de vida i comença a donar resultats, encara 
que en tot cas els agents socials en general afir-
men haver tingut poca relació amb aquest, espe-
cialment en el costat empresarial, si bé des de 
les administracions i els sindicats la connexió ha 
sigut més intensa. En tot cas hi ha més expecta-
tives que realitats en aquests moments i caldrà 
avaluar l’efecte del mateix més endavant.

Per part seua, l’anàlisi de les dades mostra la 
importància de la indústria agroalimentària en 
la zona i justifica clarament que l’anàlisi de les 
indústries innovadores a la Comarca d’Utiel-Re-
quena s’haja centrat en aquest sector. Aquesta 
decisió es basa en les dades disponibles i, so-
bretot, en el nostre coneixement personal de la 
Comarca obtingut al llarg del procés d’elabora-
ció del Diagnòstic Territorial i durant el procés 
preparatori de l’Acord Territorial per l’Ocupació 
i Desenvolupament Local de la comarca. Així 
al costat de qüestions de caràcter quantitatiu 
també hi ha elements de caràcter qualitatiu de 
gran importància per a aquesta decisió i que, 
en bona part, es van confirmar al llarg de les 
entrevistes efectuades a una selecció d’agents 
socials representatius del territori. De fet, quan 
es va preguntar a aquests agents socials de la 
zona sobre una indústria característica de la 
comarca va aparéixer, de forma generalitzada, 
la indústria del vi entre les opcions plantejades 
i, normalment, en una posició destacada. Final-
ment, una amplíssima tradició històrica també 
avala aquesta decisió, ja que les petjades de 
l’elaboració de vins a la comarca es remunten 
a molts segles arrere.
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3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

A/ CAPACITAT INNOVADORA DEL TERRITORI

Les àrees rurals representen aproximadament 
la meitat del territori dels 28 països membres 
de la Unió Europea però a penes una quarta 
part de la població habita en elles. Mitjançant 
el desenvolupament de la capacitat d’innovació 
i introduint solucions innovadores en àrees ru-
rals i àrees poc poblades poden sobreposar-se 
als reptes inherents a les seues característi-
ques i continuar sent llocs on desenvolupar de 
manera viable activitats econòmiques4. Al seu 
torn, l’existència d’aquestes activitats servirà 
per a fixar la població en el territori i aconseguir 
que el procés de despoblació que afecta moltes 
zones rurals puga ser pal·liat.

El disseny d’instruments per a dur a terme polí-
tiques que aborden la dimensió de la innovació 
a nivell de les àrees rurals, especialment aque-
lles relacionades amb la digitalització, els me-
canismes de suport a la innovació en l’àmbit ru-
ral i la cerca de respostes per a les necessitats 
de les indústries tradicionals, com l’agricultura, 
la indústria agroalimentària o les explotacions 
forestals, formen part central de les polítiques 
de desenvolupament territorial.

Entre els principals reptes per a la innovació a 
nivell rural podem citar, en primer lloc, el pro-
blema de la despoblació i “fugida de cervells”. 
Amb una menor densitat de població que les 
àrees urbanes és habitual la falta d’una “mas-
sa crítica” d’habitants i de negocis que, d’existir, 
hauria de portar a la disponibilitat de determi-
nats serveis i institucions que sí que trobem en 
les àrees urbanes. Oferir oportunitats a aquells 
que viuen en aquestes zones –especialment 
la gent jove- per a quedar-se (o per a tornar) 
i als negocis per a tindre accés al “talent” que 
necessiten constitueix, per tant, una necessitat 
crucial. 

4 INTERREG Europe (2019): The challenges and necessity of rural 
innovation. Policy Brief from the Policy Learning Platform on Re-
search and innovation, Gener.

En segon lloc, ens trobem amb una manca de 
massa crítica d’innovadors. Falten institucions 
d’educació superior i centres d’investigació en 
aquestes àrees i amb això resulta complicat 
trobar investigadors d’alt nivell que puguen ge-
nerar el punt de partida per a processos d’in-
novació interactuant amb els empresaris locals. 

En tercer lloc, ens preocupa la competitivitat de 
les indústries locals. És freqüent que en les àre-
es locals s’enfronten a majors costos de trans-
port, la qual cosa sense les adequades aporta-
cions d’innovació constitueix un element més 
que dificulta la seua competitivitat. 

Finalment, la falta d’una adequada infraestruc-
tura digital és l’últim dels grans aspectes que 
volguérem destacar com a causants de colls de 
botella a l’hora que les empreses de les àrees 
locals siguen capaces d’adaptar-se als nous 
temps sense que sorgisca una “bretxa digital” 
enfront de les àrees urbanes.

Plantejades aquestes qüestions hem d’apro-
ximar-nos a les característiques de la nostra 
àrea d’estudi, la comarca d’Utiel-Requena, trac-
tant de dilucidar la seua situació enfront dels 
impactes que acabem de comentar.

Qüestions demogràfiques

Pel que fa referència a la qüestió de la població 
cal destacar que la densitat de la comarca és 
de 21,96 habitants/km², xifra molt baixa com-
parada amb la densitat de província de València 
(235,79 hab/km²). A més, dins de la pròpia co-
marca el problema de la distribució de la po-
blació és també destacable, ja que només dos 
municipis (Utiel i sobretot Requena) concentren 
més del 84% de la població. 

Com veiem en el gràfic Utiel i Requena han se-
guit unes pautes de comportament de la pobla-
ció relativament similars. Al llarg del període 
examinat la població de Requena ha crescut un 
0,3% i la d’Utiel només ha perdut un 3,9% de la 
població.
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La resta dels municipis tenen una població molt 
més xicoteta i excepte el municipi de Chera, que 
també s’ha mantingut estable (-1,6%) en la res-
ta de la comarca la pèrdua de població ha sigut 
substancial, destacant les pèrdues de pobla-
ció de Venta del Moro (17,6%) o Camporrobles 
(15,1%). En el seu conjunt la comarca ha perdut 
un 3,9% de la població al llarg del període de 
referència.

En el mapa que es mostra a continuació podem 
veure reflectida la densitat de població per mu-
nicipis que reflecteix la referida situació de des-
població i mostra que es tracta d’un problema 
generalitzat. Veiem també com Utiel, Requena i 
Caudete de las Fuentes mostren una situació un 
poc millor, encara que sempre amb xifres molt 
allunyades de la densitat de població de la pro-
víncia i del conjunt de la Comunitat Valenciana.

Si unim als problemes de pèrdua de població 
el procés d’envelliment que pateix la Comarca 
l’estructura de la població presenta una situa-
ció preocupant. És cert que aquest és un feno-
men generalitzat que es dona en tota Espanya 
i també als països del nostre entorn. Però no 
deixa de ser extremadament preocupant quan 
la població es redueix de manera substancial i, 
a més, la que queda està envellida. Així l’Índex 
de Dependència5 és del 59,62% a la comarca 
enfront d›un 53,25% en la resta de la província.

Accés a Internet i ús de les xarxes socials

Pel que fa referència a la qüestió de la bretxa 
digital tampoc ha sigut possible trobar dades 
a nivell de la comarca, si bé en les entrevistes 
efectuades el grau de satisfacció mostrat pels 
agents socials entrevistats en referència al seu 
accés a Internet va resultar bastant positiu, 
sense queixes en conte a la disponibilitat de la 
infraestructura i la qualitat dels accessos. En 
tot cas seria interessant veure com ha evoluci-
onat a nivell de la Unió Europea l’accés a Inter-
net. Per a això disposem de dades sobre l’accés 

5 Percentatge de població de més de 64 anys respecte al total de 
població entre 16 i 64 anys.
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de les llars en el seu conjunt, però també de 
l’accés de les llars en l’àmbit rural. Reproduïm 
a continuació els 2 gràfics que mostren aquest 
comportament i que mostren que, encara que 
l’accés s’ha democratitzat, continua sent bas-
tant menor en l’àmbit rural.

D’altra banda, l’ús de les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació són també im-
portants indicadors de la introducció d’innova-
cions, sobretot de marqueting, per part de les 
empreses. Per això hem procedit a fer una anà-
lisi del grau d’adopció d’aquestes tecnologies 
en una mostra de les empreses agroalimentà-
ries de la comarca d’Utiel-Requena. Hem selec-
cionat les empreses que formen part de l’Asso-
ciació d’Elaboradors de Cava de Requena i hem 
examinat la seua presència en xarxes socials. 
En concret hem analitzat si tenen perfils en les 
xarxes socials més utilitzades en el món em-
presarial: Twitter i Facebook, a més de verificar 
també la seua presència en unes altres també 
rellevants, com Instagram i Youtube. L’anàlisi 
mostra que 7 de les 8 empreses tenen perfil en 
Twitter i que totes elles tenen perfil en Facebo-
ok. D’altra banda 7 de les 8 tenen perfils en al-
tres xarxes socials i concretament totes les que 
disposen d’aquests perfils en xarxes socials 
addicionals disposen de compte en Instagram 
i en Youtube. 
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Taula 2. Associació d’Elaboradors de Cava de Requena 

(Membres i xarxes socials)

Font: Elaboració pròpia

Evidentment no n’hi ha prou amb la presència 
en les xarxes socials i seria desitjable - amb 
més temps- avaluar també de manera qualita-
tiva l’ús de les mateixes ja que la mera presèn-
cia és certament condició necessària però no 
suficient perquè aquestes eines juguen un pa-
per rellevant en les campanyes de màrqueting 
de les empreses.

Estructura de la indústria i aspectes 
rellevants per a la innovació

Un altre element de gran importància és la 
dimensió de les empreses. Quan aquesta és 
reduïda, mantindre la seua productivitat i ser 
innovadors és una qüestió difícil i en aquest 
sentit l’anàlisi mostra resultats preocupants. 
No obstant això, encara que existeixen molt po-
ques empreses grans i la majoria són micro-
empreses, el segment agrícola en general i la 
indústria agroalimentària en particular ve mos-
trant una notable capacitat d’innovació. Aquesta 
afirmació es deriva més del coneixement tàcit 
obtingut a través de les entrevistes realitzades 
que de les estadístiques de les quals disposem. 
Les dades mostren més aviat un resultat nega-
tiu, com per exemple el que reflecteix l’absèn-
cia de subvencions de l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques en 2018; l’escàs nombre de 
sol·licituds d’inscripció de dissenys Industrials, 
dos en 2017 (últim any disponible) i quatre en 

tot el període d’anàlisi. Totes aquestes dades 
contrasten amb les 303 sol·licituds en tota la 
província en 2017 o les 3.060 sol·licituds en tot 
el període analitzat (2008-2017).

Similars són les xifres en relació amb la sol·li-
citud d’inscripció de marques, en 2017 es van 
sol·licitar 45, si bé de nou és una xifra quasi 
irrellevant si la comparem amb les 5.190 sol-
licituds recollides en el conjunt de la provín-
cia de València, ja que a penes representa un 
0,87% del total. Mirant a les comarques veïnes, 
aquestes xifres superen les 5 sol·licituds que es 
van presentar des dels Serrans en 2017, però 
també superen les 39 sol·licituds de la Foia de 
Buñol, comarca a la qual se li suposa un major 
dinamisme econòmic. De 2008 a 2017, el total 
de sol·licituds va ascendir a 354, que represen-
ta, enfront de les 45.326 del conjunt de la pro-
víncia un exigu 0,78%. Si examinem les sol·li-
cituds d’inscripció de noms comercials, trobem 
en 2017 només 14 inscripcions enfront de les 
1.045 del conjunt de la província o 59 en el perí-
ode 2008-2017 enfront de les 6.990 de tota la 
província de València (això només representa 
un 0,84% del total). 

Finalment, no va haver-hi cap sol·licitud de pa-
tents a la comarca enfront de les 275 de tota la 
província, i en el tram 2008-2017 només va ha-
ver-hi 8 sol·licituds enfront de les 3.546 de tota 
la província, és a dir, només un 0,23% d’aques-
tes sol·licituds.

Encara que va ser sol·licitada informació a AE-
NOR sobre certificacions de sistemes de gestió, 
productes i serveis, aquesta informació mai va 
arribar. Donada la importància que té aquest 
tipus de certificacions i qualsevol altra certifi-
cació relacionada amb la qualitat hem decidit 
fer una anàlisi de la informació sobre aquesta 
mena de certificacions amb base en la infor-
mació que ofereixen les pròpies empreses en 
les seues pàgines web. De nou hem pres una 
mostra d’empreses del sector agroalimentari i, 
concretament, hem examinat la totalitat de les 
empreses amb certificat d’embotellador dins 

Twitter Facebook Altres

UVE Sí Sí -

Torre Oria Sí Sí Youtube
Instagram

Grupo Coviñas Sí Sí Youtube
Instagram

Viñedos y Bodegas Vegalfaro Sí Sí Youtube
Instagram

Dominio de la Vega No Sí Youtube
Instagram

Chozas Carrascal Sí Sí Youtube
Instagram

Pago de Tharsys Sí Sí Youtube
Instagram

Bodegas Hispano-Suizas Sí Sí Youtube
Instagram
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Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chera 2

Requena 1 1 1 1

Venta del Moro 1 1

TOTAL Comunitat Valenciana 391 392 399 346 355 361 324 311 392 275

de la Denominació d’Origen Utiel-Requena, sent 
el sector vitivinícola el més prestigiós a la co-
marca entre les indústries d’aquest segment.

Concretament hi ha 59 cellers certificats com a 
embotelladores en la citada D.O. Utiel- Reque-
na. D’elles 8 no tenen web i 2 d’elles, de caràc-
ter cooperatiu, no tenen web pròpia, però tenen 
apartats específics en una web que les agrupa, 
en concret la de COARVAL que és la Cooperativa 
de segon Grau de Subministraments i Serveis 
de les Cooperatives Agrícoles de la Comunitat 
Valenciana. 

Si examinem els certificats expedits per AENOR 
(Associació Espanyola de Normalització i Cer-
tificació), trobem 4 empreses que disposen de 
l’ISO 9001 i 3 que disposen de l’ISO 14001. La 
norma ISO 9001 va ser creada per l’Organitza-
ció Internacional per a l’Estandardització (In-
ternational Standarization Organization o ISO) i 
estableix els requeriments per a un Sistema de 
Gestió de la Qualitat que les organitzacions po-
den utilitzar a nivell intern. La norma ISO 14001 
determina com establir un Sistema de Gestió 
Ambiental (SGA) efectiu.

Addicionalment hem examinat altres certificats 
atorgats a les citades empreses de l’àmbit vi-
tivinícola i hem trobats 2 comuns entre les di-
ferents empreses, d’una banda el certificat IFS, 
(International Featured Standards), huit normes 
enfocades en les àrees d’alimentació i no ali-
mentació que cobreixen els diferents processos 
i serveis al llarg de la cadena de subministra-
ment. IFS no determina com han de ser aquests 
processos, sinó que proporciona una avaluació 

dels mateixos a través d’un enfocament basat 
en el risc. Per una altra banda, el certificat BRC 
(British Retail Consortium) que especifica què 
és requerit per les organitzacions i ajuden a as-
segurar-li als consumidors que els productes 
són segurs, legals i d’alta qualitat. Hi ha qua-
tre estàndards de certificació: Norma Mundial 
de Seguretat Alimentària BRC, Norma Mundial 
d’Emmagatzematge i Distribució BRC, Norma 
Mundial d’Envasos i Materials d’Envasat BRC 
i Norma Mundial per a Agents i Intermediaris 
BRC. Concretament 3 empreses vitivinícoles de 
la comarca disposen de la certificació IFS i 4 de 
la certificació BRC.

Finalment hem examinat quants dels cellers 
embotelladors acollits a la D.O. Utiel-Requena 
disposen d’una certificació ecològica. En aquest 
cas, junt la pròpia informació que ofereixen els 
cellers, s’ha examinat la base de dades d’ope-
radors certificats de CAECV, el Comité d’Agricul-
tura ecològica de la Comunitat Valenciana. En 
aquest cas dels 59 cellers analitzats 16 dispo-
sen de la certificació ecològica, és a dir, més del 
27% d’aquestes empreses.

En l’Annex podem veure una taula amb el llis-
tat de les empreses analitzades i la relació de 
les dades que hem referit. En tot cas és inte-
ressant constatar que, excepte en el cas de la 
certificació ecològica, la major part de les em-
preses quan disposen de certificació disposen 
d’almenys dos. Concretament hi ha dos empre-
ses que tenen els dos ISOS citats a més de la 
certificació ecològica; una empresa que disposa 
de l’ISO 9001, del IFS, del BRC i de la certifica-
ció ecològica, dos empreses que disposen del 
IFS i del BRC, una empresa que disposa de l’ISO 
9001 i del BRC, i una que disposa de l’ISO 14001 
i de la certificació ecològica.

Taula 3: Sol·licituds de patents en els municipis de la Co-

marca d’Utiel-Requena

Font: Oficina Espanyola de Patents i Marques.
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Taula 4: Cellers segons el nombre de certificacions

En el tema de certificacions relacionades amb 
la indústria agroalimentària existeixen altres 
opcions que estan en procés de consolidació, 
per exemple, les referides a la utilització de 
productes de proximitat en els processos pro-
ductius que s’agrupen sota el concepte de km 0.

També es planteja la possibilitat de certificar 
aquells vins procedents de Parcs Naturals o 
d’una altra mena de paratges naturals prote-
gits, sempre que l’explotació es duga a terme 
de manera sostenible i permetent la conserva-
ció de la biodiversitat de la zona. En el cas de la 
comarca d’Utiel-Requena alguns cellers dispo-
sen de vinyes al Parc Natural de las Hoces del 
Cabriel, i aquest element podria ser inclòs en 
l’etiquetatge dels vins i regulat de manera que 
es puga atraure a consumidors especialment 
preocupats per la protecció del medi ambient.

A continuació, analitzarem les dades d’estadís-
tiques d’empreses inscrites en la Seguretat So-
cial. Aquestes dades tampoc resulten de gran 
utilitat atés que no hi ha valors representatius 
per a cap dels municipis de la comarca pel que 
fa a empreses manufactureres d’alta tecnolo-
gia. Només hi ha dades representatives per a 
Requena en el que fa referència als Sectors 
manufacturers de mitjana-alta tecnologia, oscil-
lant el seu valor des de cinc d’aquestes empre-
ses en el primer dels trimestres analitzats (1r 
trimestre de 2015) fins a les set empreses que 
trobem en els dos últims trimestres de 2018 i 
els dos primers de 2019, que tanquen l’àmbit 
temporal de la citada enquesta.

D’altra banda, el gràfic que es presenta a conti-
nuació mostra l’evolució de les afiliacions totals 

a la Seguretat Social a la Comarca d’Utiel Re-
quena. Això ens dona una idea del comporta-
ment del mercat de treball des de 2015 a 2013. 
El gràfic mostra, d’una banda, la gran concen-
tració del mercat de treball en dos municipis, 
Requena i Utiel: entre tots dos acumulen, en 
mitjana, el 84,4% de totes les afiliacions. També, 
probablement a causa de la seua grandària, la 
desviació típica de les afiliacions és molt superi-
or a la de la resta dels municipis de la comarca, 
amb l’excepció de Sinarcas, que també mostra 
notables fluctuacions. En tot cas les afiliacions 
mostren que la comarca sembla estar en franc 
procés de recuperació després de la crisi i no-
més han empitjorat les afiliacions en el muni-
cipi de Camporrobles (-20,1% en el període de 
referència). Per la seua part destaca l’augment 
que mostren les afiliacions a Sinarcas durant el 
període de referència de més del 40%.

Cellers

Sense certificació 40

Amb una certificació 12

Amb dos certificacions 4

Amb tres certificacions 2

Amb quatro certificacions 1
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Mercat laboral: Sectors manufacturers d’alta 
tecnologia, Serveis d’alta tecnologia i Sectors 
manufacturers de mitjana-alta tecnologia

Tractant d’aprofundir més en el caràcter inno-
vador de les empreses de la comarca hem exa-
minat la informació sobre el nivell d’afiliacions 
tenint en compte el caràcter més o menys tec-
nològic de les empreses contractants. D’aques-
ta manera, hi ha informació municipalitzada 
que distingeix entre tres sectors: Sectors ma-
nufacturers d’alta tecnologia, Serveis d’alta tec-
nologia i Sectors manufacturers de mitjana-al-
ta tecnologia. Evidentment, sent aquest una 
anàlisi centrada en l’empresa agroalimentària 
les nostres expectatives sobre empreses amb 
cert caràcter tecnològic se centren sobretot 
en el segment dels Sectors manufacturers de 
mitjana-alta tecnologia. Així doncs, examinant 
les dades per al conjunt dels municipis de la 
comarca que formen part de la Mancomunitat 
de l’Interior Terra del Vi (tots els de la comarca 
excepte Chera) la veritat és que només trobem 
dades significatives i que ens puguen ser d’uti-
litat en aquest apartat de Sectors manufactu-
rers de mitjana-alta tecnologia que reflecteixen 
dades que oscil·len des de les 10 empreses al 
principi del període de referència (1r trimestre 
de 2015) fins a aconseguir un màxim de 13 em-
preses en els 2 primers trimestres de 2019, que 
tanquen el període reflectit en les estadístiques 
fins al moment. Desafortunadament resulta im-
possible lligar la consideració d’indústries ma-
nufactureres de mitjana/alta tecnologia amb la 
seua pertinença a la indústria agroalimentària.

En tot cas el següent gràfic ens mostra dades 
de l’evolució de l’afiliació dels treballadors de la 
comarca segons aquests paràmetres:

 

Infraestructures

Un element important per a facilitar el desen-
volupament de les activitats industrials, per a 
la implantació de noves activitats i per a l’ex-
pansió de les presents és l’existència de sòl in-
dustrial condicionat. Per això hem examinat la 
seua disponibilitat a la comarca. La taula que 
reproduïsc a continuació recull els polígons in-
dustrials existents, desafortunadament és una 
informació de 2008, si bé ens consta que no hi 
ha hagut canvis substancials. Aquesta informa-
ció reflecteix que la superfície Industrial de la 
comarca abasta una mica més de 5 milions de 
metres quadrats (5.139.000) el que ve a repre-
sentar el 0,30% respecte a la superfície de la 
comarca.
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Taula 5: Polígons Industrials a la comarca d’Utiel-Requena

Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupa-

ció. SEPIVA

La distribució municipal d’aqueix sòl industrial 
condicionat resulta bastant irregular, concen-
trant-se, igual que succeeix amb la pròpia acti-
vitat econòmica, en els municipis de Requena i 
Utiel. La taula que reproduïm a continuació re-
flecteix aquesta distribució per municipis:

Taula 6: Distribució de la superfície industrial – polígons 

industrials.

Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupa-

ció. SEPIVA

Als entrevistats se’ls va preguntar també sobre 
el paper de les infraestructures de comunicació i 
l’accessibilitat, la disponibilitat i preu del sòl com 
a elements claus per a atraure noves empreses 
del sector agroindustrial. En general es va desta-
car el paper de la principal infraestructura viària 
que creua la comarca, l’Autovia A-3. La seua pro-
ximitat a les zones on se situen les indústries de 
la comarca resulta d’importància crucial. Alguns 
dels entrevistats també van valorar positivament 
el fet que existeix una parada del tren d’alta ve-

locitat a la comarca. En tot cas la seua ubicació 
en “terra de ningú” entre els dos municipis més 
grans de la comarca, Utiel i Requena, i la falta 
d’aprofitament a l’hora de rendibilitzar aquesta 
infraestructura també va aparéixer de manera 
reiterada en les respostes a les entrevistes. Exis-
teix també una línia de tren ordinària. La línia de 
rodalia C3 té parada a Utiel i a Requena, però la 
falta d’electrificació i la vellesa de la infraestruc-
tura fan que el temps de viatge siga molt llarg 
en comparació amb el transport per carretera. 
També hi ha alguna línia de trens de caràcter 
regional i de mitjana distància amb parada a la 
comarca. El municipi de Camporrobles també 
disposa d’estació de tren. 

Finalment, en relació amb l’existència de sòl 
d’ús industrial i els seus preus, el comentari ge-

neralitzat és que hi ha molt de sòl disponible 
però que resulta necessària una important tas-
ca d’ordenació ja que en alguns dels polígons 
industrials comença a haver-hi problemes de 
disponibilitat. De moment el seu preu continua 
sent competitiu, especialment en comparació 
amb els polígons industrials de comarques més 
pròximes a la costa, però la seua escassetat, no 
per falta de disponibilitat de sòl sinó per falta 
d’ordenació, pot acabar augmentant els preus i 
amb això afectar l’atractiu que actualment pre-
senten.

A continuació, podem veure un mapa que re-
flecteix les principals infraestructures de co-
municació a la comarca. 

Nome Municipi

Cerro cabeza Villargordo del Cabriel

El Melero Utiel

El Romeral Requena

El Romeral ampliación Requena

El Tollo Utiel

Nuevo Tollo Utiel

Parque Empresarial Requena Requena

Sector 2-B Caudete de las Fuentes

Sector 2-E Caudete de las Fuentes

Sector 2-F Caudete de las Fuentes

Municipi Nº de polígons industrials Superfície total (m2) % de la superfície industrial

Camporrobles 0 0 0,00

Caudete de las Fuentes 3 61.237 1,19

Chera 0 0 0,00

Fuenterrobles 0 0 0,00

Requena 3 4.052.440 78,86

Sinarcas 0 0 0,00

Utiel 3 1.019.202 19,83

Venta del Moro 0 0 0,00

Villargordo del Cabriel 1 6.121 0,12

TOTAL 10 5.139.000  
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Agricultura ecològica

Addicionalment, ens va semblar interessant 
identificar les explotacions vitivinícoles amb 
agricultura ecològica i les explotacions rama-
deres amb el segell de ramaderia ecològica. 
Aquesta sembla ser una important innovació 
de procés que també afecta a la personalitat/
caracterització dels productes i fins i tot, ben 
utilitzada, pot representar una innovació de 
màrqueting en aportar nous elements qualita-
tius per a la comercialització del producte. La 
Comunitat Valenciana és la quarta per superfí-
cie agrícola certificada com a agricultura eco-
lògica amb cultius permanents. Concretament 
tenim el 8,92% del total de superfície registrada 
que, això sí, es concentra sobretot en dos co-
munitats autònomes, Castella-la Manxa amb 
un 31,5% de la superfície total i Andalusia amb 
un 31,7%. Si examinem la superfície de vinyes 
certificada veiem que la Comunitat Valenciana 
representa el 10,3% del total de la vinya eco-

lògica, situant-se en la quarta posició a Espa-
nya, per darrere de Castella-la Manxa, amb un 
52,24%, Catalunya, amb un 14,7% i Murcia amb 
un 10,74%6. 

En tot cas, per a dilucidar el paper d’aquesta 
innovació a nivell comarcal disposem de dades 
del cens agrari de l’any 2009, així com dades 
sobre l’evolució de la superfície de vinya eco-
lògica procedents de CAECV i que cobreixen el 
període 2010 a 2018.

L’anàlisi del Cens Agrari referent a la comarca 
ens permet veure que en 2009 en tota la comar-
ca no hi havia cap projecte que compaginara 
agricultura i ramaderia ecològiques, i tampoc 
hi havia cap explotació ramadera que treballara 
en ecològic amb certificat. El que si trobem són 
1.877 explotacions agrícoles treballant amb 
agricultura ecològica el que representava el 
29,6% de totes les explotacions agrícoles ecolò-
giques a la província de València. Aquestes ex-
plotacions es concentraven en quatre municipis 
encapçalats per Utiel (57), seguit per Requena 
(47), Venta del Moro (29) i finalment Camporro-
bles (23). 

Pel que fa referència a la superfície de vinya 
ecològica de raïm per a vinificar ha passat d’un 
total de 2.881,83 ha en 2010 fins a 7.633,18 en 
2018, és a dir, un creixement del 165%. S’ha 
tractat d’un creixement sostingut amb l’única 
excepció de l’any 2013 en el qual va haver-hi 
una xicoteta caiguda de les hectàrees certifica-
des. Aqueixes vinyes es concentren en dos ter-
mes municipals, Venta del Moro i, sobretot Re-
quena que excepte en el primer any ressenyat 
mostra en tots els altres un pes superior al 40% 
de la superfície i en l’últim any analitzat fins i tot 
recull més del 50% d’aquesta superfície.

El gràfic que es mostra a continuació reflecteix 
el comportament d’aquesta variable.

6 Dades totes elles referits a l’any 2018.
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Un altre element de gestió de les explotacions 
agràries que pot ser considerat una innovació 
és la introducció del reg. De nou hem pres com 
a segment de referència la vinya i sense entrar 
a considerar les possibles implicacions per a la 
qualitat del vi de la introducció d’un sistema de 
regadiu, hem examinat com ha evolucionat la 
superfície de vinya amb i sense regadiu en els 
anys que van des de 2002 a 2016. La primera 
qüestió que resulta destacable és que des de 
l’any 2002 fins al 2004 no hi havia superfície de 
vinya en regadiu declarada, és a dir, tota la vi-
nya es treballava de la manera tradicional a la 
comarca, que és el secà.

L’any 2005 mostra l’aparició de les primeres vi-
nyes en regadiu, de forma molt marginal a Cau-
dete de las Fuentes, on es va posar en regadiu 
un 4% de la superfície de vinya i de forma una 
mica més intensa en la resta de municipis de la 
zona, en els quals es transforma a regadiu, de 
forma cridanerament homogènia, el 12% de la 
vinya de cada municipi.

En 2006 i 2007 la superfície en regadiu creix de 
manera moderada per a mantindre’s estable en 
2008 i 2009. De nou en 2010 augmenta mode-
radament, però de forma generalitzada, per a 
una vegada més estabilitzar-se de 2011 a 2013. 
A partir d’aquest moment el comportament es 
torna volàtil, hi ha municipis que augmenten la 

seua superfície de vinya en regadiu, uns altres 
que l’estabilitzen i uns altres que la redueixen. 
Resulta curiós que el poble que va arribar a tin-
dre major proporció de vinya en regadiu, Chera, 
que va aconseguir un 40% de superfície en re-
gadiu passa, a partir de 2014, a tindre de nou 
tot la seua vinya en secà. En tot cas la superfí-
cie de vinya a Chera és molt xicoteta i, per això, 
xicotets canvis en el nombre d’hectàrees té un 
substancial impacte percentual. 

Finalment decidim treballar amb la informa-
ció que aporta la base de dades SABI (Sistema 
d’Anàlisi de Balanços Ibèrics) que conté infor-
mació detallada sobre un ampli nombre d’em-
preses d’Espanya i Portugal. Òbviament hem 
treballat les dades de les empreses de manera 
que es mostre la informació de forma anònima 
i no resulten identificables, mostrant resultats 
agregats. 

Després d’eliminar les societats extingides la 
base de dades reflecteix un total de 1.050 so-
cietats de diferents tipus a la comarca. Si no 
considerem les empreses en Liquidació i Dis-
solució queden un total de 1.016 societats de 
les quals un 56% se situen en el terme munici-
pal de Requena, un 33% en el d’Utiel i el restant 
11% en els restants municipis de la comarca, 
concretament 25 a Camporrobles, 7 a Chera, 19 
a Venta del Moro, 15 a Caudete de las Fuentes, 
11 a Villargordo del Cabriel, 24 a Sinarcas i 12 a 
Fuenterrobles.

A continuació, hem examinat la distribució 
d’aquestes indústries per a determinar aquelles 
relacionades d’alguna manera amb la indústria 
agroalimentària. Encara que l’objectiu principal 
d’aquest treball fa referència a les indústries 
agroalimentàries, hem analitzat també les que 
es dediquen a l’agricultura/ramaderia (sector 
primari) i les que es dediquen a la comercialitza-
ció dels productes agraris i agroindustrials. Per 
a això hem vist els codis primaris del CNAE 2009 
amb el qual estan registrades. Això ens permet 
detectar que un total de 214 empreses duen a 
terme activitats en algun dels tres segments ci-
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  2005   2006   2007   2008   2009   2010  

  Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg.

Camporrobles 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Caudete de las Fuentes 96% 4% 93% 7% 91% 9% 91% 9% 91% 9% 90% 10%

Chera 88% 12% 88% 13% 88% 13% 86% 14% 86% 14% 62% 38%

Fuenterrobles 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Requena 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 80% 20%

Sinarcas 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Utiel 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Venta del Moro 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Villargordo del Cabriel 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

  2011   2012   2013   2014   2015   2016  

Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg.

Camporrobles 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 77% 23%

Caudete de las Fuentes 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 86% 14%

Chera 63% 37% 60% 40% 60% 40% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Fuenterrobles 81% 19% 81% 19% 81% 19% 78% 22% 78% 22% 75% 25%

Requena 80% 20% 80% 20% 80% 20% 79% 21% 79% 21% 76% 24%

Sinarcas 81% 19% 81% 19% 81% 19% 82% 18% 82% 18% 82% 18%

Utiel 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 77% 23%

Venta del Moro 81% 19% 81% 19% 81% 19% 80% 20% 80% 20% 77% 23%

Villargordo del Cabriel 81% 19% 81% 19% 81% 19% 80% 20% 80% 20% 77% 23%

Taula 7: Evolució de la Superfície de vinya segons es des-

tine a secà o a reg

Font: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climà-

tic i Desenvolupament Rural

tats, la qual cosa representa un 21% del total de 
societats registrades a la comarca. De nou un 
56% de les mateixes se situa en el terme mu-
nicipal del Requena mentre que en el d’Utiel se 
situa un 23%. La resta se reparteixen en alguns 
municipis de la comarca de forma menys homo-
gènia que el conjunt de les activitats productives, 
concretament: 8 a Camporrobles, 2 a Chera, 12 
a Venta del Moro, 5 a Caudete de las Fuentes, 12 
a Sinarcas i 6 a Fuenterrobles. Cap, per cert, a 
Villargordo del Cabriel.

Si mirem el pes d’aquesta mena d’activitats en-
front de les activitats totals destaca el municipi 
de Venta del Moro on el 63% dels seus 11 socie-
tats es dediquen al tema agrari o agroIndustrial 
o Sinarcas i Fuenterrobles on aquest percentat-
ge representa un 50%. A Requena un 21% de les 
societats estan relacionades amb l’agro enfront 
de les dades d’Utiel que només recullen un 11%. 

Fent una anàlisi detallada veiem que pel que 
fa a les indústries emmarcades en el sector 
primari i més concretament explotacions 
agràries i ramaderes veiem que a Requena 
el 24% de les empreses relacionades amb 
l’agricultura i la indústria agroalimentària 
estan en el sector primari, enfront del 30% 
d’Utiel, el 25% de Camporrobles, el 50% de 
Chera, el 25% de Venta del Moro, el 20% de 
Caudete de las Fuentes, el 83% de Sinarcas 
o el 67% de Fuenterrobles. No hi ha cap so-
cietat registrada a Camporrobles. En el total 
de la comarca el sector primari representa un 
30% del total de societats relacionades amb 
agricultura, ramaderia, indústria agroalimen-
tària i la seua comercialització.

Si considerem les activitats manufactureres, és 
a dir el que es considera veritablement indústria 
agroalimentària, veiem que un 34% de les socie-
tats de la comarca relacionades amb l’agricultura 
i ramaderia, indústria agroalimentària i la seua 
comercialització estan en el sector secundari, és 
a dir, en el purament industrial. De nou es con-
centren a Requena (39% de les societats del seg-
ment), seguida d’Utiel, amb un 28%. Encara que si 
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mirem en valors relatius de nou hi ha municipis 
on aquest tipus d’indústries tenen un pes subs-
tancial respecte a les empreses del segment que 
acullen. Per exemple, a Caudete de las Fuentes 
representen un 60% i a Venta del Moro un 58%. 
A Chera, Villargordo o Sinarcas no trobem cap 
agroindústria segons dades del registre, encara 
que ens consta l’existència puntual d’algunes que 
figuren recollides en altres epígrafs del CNAE.

Dels tres tipus de societats que hem inclòs en el 
que hem anomenat el segment agroalimentari, 
les societats que menys ens interessen són les 
que es dediquen a activitats de comercialització 
tant de productes agraris com d’agroindustri-
als, però de nou la constatació pràctica que al-
gunes d’elles podrien entrar perfectament en la 
classificació d’indústries agroalimentàries en-
cara que no participen dels oportuns epígrafs 
del CNAE ens ha fet reflectir-les en l’anàlisi.

Concretament les societats emmarcades en 
les activitats de comercialització representen 
un 36% de les activitats del “segment”, un total 
de 76 societats enfront de les 214 relacionades 
amb agricultura, ramaderia, indústria agroali-
mentària i la seua comercialització que trobem 
a la comarca.

A Requena representen un 37% del segment i a 
Utiel un 42%, respectivament 44 i 21 societats, 
però en altres municipis el seu pes és substan-
cial com a Camporrobles amb un 63%, o Chera 
amb un 50%. 

Les següents taules ens permeten veure aques-
tes dades tant en valors absoluts com percen-
tuals:

Abans de prosseguir amb l’anàlisi és essencial 
constatar que aquelles activitats dutes a terme 

Total Societats Total Segment Agro Primari Agro Secundari Agro Terciari Agro

Requena 565 119 29 46 44

Utiel 338 50 15 14 21

Camporrobles 25 8 2 1 5

Chera 7 2 1 0 1

Venta del Moro 19 12 3 7 2

Caudete de las Fuentes 15 5 1 3 1

Villargordo del Cabriel 11 0 0 0 0

Sinarcas 24 12 10 0 2

Fuenterrobles 12 6 4 2 0

Total Comarca 1016 214 65 73 76

Total Segment Agro Primari Agro Secundari Agro Terciari Agro

Requena 119 24% 39% 37%

Utiel 50 30% 28% 42%

Camporrobles 8 25% 13% 63%

Chera 2 50% 0% 50%

Venta del Moro 12 25% 58% 17%

Caudete de las Fuentes 5 20% 60% 20%

Villargordo del Cabriel 0 0% 0% 0%

Sinarcas 12 83% 0% 17%

Fuenterrobles 6 67% 33% 0%

Total Comarca 214 30% 34% 36%

Taula 8: Societats a la comarca d’Utiel-Requena segons 

sectors d’activitat

Font: Elaboració pròpia sobre la base de la base de dades SABI

Taula 9. Percentatge de societats a la comarca d’Utiel-Re-

quena segons sectors d’activitat (segment agroalimentari)

Font: Elaboració pròpia sobre la base de la base de dades 

SABI
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per titulars persones físiques, és a dir, que no 
hagen adoptat algun tipus de manera societària 
per a dur a terme les seues activitats, queden 
fora d’aquestes estadístiques. L’impacte d’ai-
xò pot ser fins i tot substancial en el segment 
primari, encara que no hauria de ser-ho en el 
secundari, en el de la indústria manufacturera, 
que és el que ens interessa especialment.

Dins de la indústria agroalimentària sens dubte 
destaca a la comarca la indústria del vi, un total 
de 56 societats s’emmarquen dins de l’epígraf 
referit a l’elaboració de vins. La xifra de cellers 
és superior, si bé de nou els epígrafs del CNAE 
amb els quals algunes d’elles figuren fa que no 
apareguen en aquestes xifres. Això unit al fet que 
algunes empreses tinguen un caràcter no socie-
tari, és a dir, es tracte de persones físiques duent 
a terme aquesta activitat, fa que aquest resultat 
mostre unes xifres una mica per davall de les 
que estimem segons el nostre coneixement del 
sector però també basat en el nombre de cellers 
que consten registrades en la D.O. Utiel-Reque-
na, qüestió que posteriorment es tractarà.

Aquestes 56 cellers representen, malgrat la in-
fravaloració d’aquestes, un 77% de les indústri-
es agroalimentàries de la comarca. 37 d’elles 
figuren registrades en el municipi de Reque-
na, encara que de nou ens consta que alguna 
d’elles opera en municipis diferents. Set figuren 
en el municipi d’Utiel, un a Camporrobles, set a 
Venta del Moro, dos a Caudete de las Fuentes i 
dos a Fuenterrobles. No figura cap en la resta 
de municipis, si bé en el cas de Sinarcas, pel 
nostre treball de camp, coneixem l’existència 
de dos, una d’elles no apareix en el registre en 
tindre la forma de Comunitat de Béns, i per tant 
no figura en el llistat de societats i l’altra figura 
com situada a Requena, possiblement per te-
mes de registre.

De les 56 societats elaboradores de vi 40 cons-
ten com a empreses no exportadores/importa-
dores mentre que les restants 16 figuren com a 
empreses importadores/exportadores, la qual 
cosa és un indicador del seu dinamisme.

B/ ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ EN EL TERRITORI

- ENTITATS DE CONEIXEMENT, FORMACIÓ, IN-
VESTIGACIÓ I APRENENTATGE

A la comarca hi ha quatre centres educatius, 
tots ells públics, en els quals s’imparteixen es-
tudis de batxillerat i Formació Professional de 
grau bàsic i de grau mitjà, dos en el municipi de 
Requena i dos en Utiel. També imparteix forma-
ció professional de grau mitjà l’Escola de Viti-
cultura i Enologia Félix Jiménez i una institució 
privada d’Utiel. Finalment imparteixen estudis 
de Formació Professional de Grau Superior tres 
centres públics de Requena i un d’Utiel. En la 
taula que es mostra continuació podem veure 
els centres educatius existents i els nivells edu-
catius que imparteixen:



243

7. INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMARCA DE LA PLANA D’UTIEL-REQUENA

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Una reivindicació generalitzada a la Comar-
ca es refereix a la falta de flexibilitat a l’hora 
d’introduir noves branques formatives dins de 
la Formació Professional. Entre els agents re-
presentatius del territori entrevistats es troba 
una gran homogeneïtat en les respostes a l’ho-
ra de reflectir aquesta qüestió. Entre les raons 
argumentades es posa l’accent, sobretot, en els 
problemes a l’hora d’homologar els espais do-
cents. Seria interessant reivindicar un canvi en 
els mecanismes d’homologació perquè anaren 
més flexibles i es poguera respondre de forma 
més ràpida a les necessitats formatives de les 
comarques.

- ENTITATS FINANCERES “LOCALS”

No existeixen entitats financeres locals, més 
enllà d’alguns serveis financers que ofereixen 
determinades cooperatives de la comarca, els 
que tenen secció de crédit. Per la seua implan-
tació l’antiga Caixa Rural, ara Cajamar, continua 
sent el més pròxim a una entitat que els habi-
tants de la comarca consideren “local”. Queden 
entitats d›alguns altres bancs en alguns dels 
municipis de la comarca, però si consultem la 
informació de la Base de dades d›Argos amb 
les últimes dades disponibles (2013) el nombre 
d›entitats financeres per 1000 habitants era de 
0,95 molt lluny dels 1,67 que hi havia en 1995, 
quan comença aquesta sèrie estadística. 

Pel que fa referència al finançament de la in-
novació i dels projectes empresarials, a part de 
les entitats financeres “ordinàries” que operen 
en el territori durant les entrevistes es va fer 
referència a la utilització d’altres fonts, com 
l’Institut Valencià de Finances, l’Institut de Crè-
dit Oficial, el Centre per al Desenvolupament 
Tecnològic Industrial o fins i tot el finançament 
procedent del Banc Europeu d’Inversions. Des-
afortunadament no hi ha dades estadístiques 
disponibles i avaluar l’impacte dels fons rebuts 
d’aquestes fonts resulta impossible.

- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INSTITUCIONS

En el cas de les Administracions Públiques, a 
més dels ajuntaments dels 9 municipis de la 
comarca, destaca el paper de la Mancomunitat 
de l’Interior Terra del Vi, molt dinàmica i activa i 
que incorpora a tots els municipis de la comar-
ca excepte el municipi de Chera i, d’altra banda, 
també està la Mancomunitat del Tejo, que inclou 
a més de municipis d’altres comarques als mu-
nicipis de Requena i Chera de la comarca de la 
Plana d’Utiel. Les mancomunitats s’encarreguen 
d’establir i sostindre serveis de gran importàn-
cia beneficiant-se de les economies d’escala que 
s’obté d’unificar la prestació d’aquests. Per citar 
alguns: la gestió dels residus urbans i del medi 
ambient urbà, Infraestructures viàries, reparació 

Taula 10:Centres docents de Batxillerat

Centre Reg. Localitat

IES NÚMERO 1 Públic 46340 - REQUENA

IES OLEANA Públic 46340 - REQUENA

IES ALAMEDA Públic 46300 - UTIEL

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA Públic 46300 - UTIEL

Centres Docents FP (Grau Bàsic)

IES NÚMERO 1 Públic 46340 - REQUENA

IES OLEANA Públic 46340 - REQUENA

IES ALAMEDA Públic 46300 - UTIEL

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA Públic 46300 - UTIEL

Centres Docents FP (Grau Mitja)

ESC. DE VITICULTURA Y ENOLOGIA FÉLIX JIMÉNEZ Públic 46340 - REQUENA

IES NÚMERO 1 Públic 46340 - REQUENA

IES OLEANA Públic 46340 - REQUENA

IES ALAMEDA Públic 46300 - UTIEL

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA Públic 46300 - UTIEL

CENTRO PRIVADO SANTA ANA Públic 46300 - UTIEL

Centres Docents FP (Grau Superior)

ESC. DE VITICULTURA Y ENOLOGIA FÉLIX JIMÉNEZ Públic 46340 - REQUENA

IES NÚMERO 1 Públic 46340 - REQUENA

IES OLEANA Públic 46340 - REQUENA

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA Públic 46300 - UTIEL

Educació persones adultes

CENTRO PÚBLICO FPA ANTIGUA ESCUELA ZORITA Públic 46340 - REQUENA

CENTRO FPA MUNICIPAL DE UTIEL Públic 46300 - UTIEL
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i conservació de camins, policia local, protecció 
civil, prevenció i extinció d’incendis, etc.

A la comarca també està la seu del ITVE, l’Ins-
titut Tecnològic de Viticultura i Enologia, però 
en aquest cas es tracta d’una institució pràcti-
cament buida de contingut pese a l’important 
esforç financer en què es va incórrer per a 
adequar la infraestructura en la qual se situa. 
L’Estació Enològica de Requena Forma part del 
citat Institut que presta serveis d’assajos de 
productes agroalimentaris, realitzant anàlisi fí-
sica-químics i organolèptics de raïm, vins, mos-
tos i subproductes vínics.

- CIUTADANIA I SOCIETAT LOCAL

Encara que en general no es percep una gran 
mobilització social, la veritat és que en tota la 
comarca, i especialment en els dos grans mu-
nicipis de la mateixa existeix un notable nivell 
d’associacionisme amb un abundant nombre 
d’associacions socials, culturals, etc. Destaca-
rem, pel seu notable impacte sobre el territori 
i el seu elevat nivell d’activitat a Rurable (Ru-
rable.com) que inclou també a municipis de 
comarques limítrofes. Aquesta associació és 
considerada per les administracions locals com 
un Grup d’Acció Local i ha tingut notable pro-
tagonisme en la gestió dels fons del Programa 
Leader que han arribat a la comarca. 

C/ ACTORS DE LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI: 
quin paper exerceixen?

- EMPRESARIAL

No es pot entendre la dinàmica d’innovació del 
territori sense els emprenedors i les empre-
ses que creen. Bona part d’aquests emprene-
dors provenen d’una llarga i àmplia tradició de 
treball en el sector primari (agricultura) però 
també d’algunes activitats de caràcter agroa-
limentari, especialment del sector vitivinícola, 
però desenvolupaven activitats molt basades 
en l’autoconsum i poc mercantilitzades. Des de 
fa unes dècades aquestes persones han sabut 

adaptar-se als canvis en el model econòmic i 
innovar tant en processos com especialment en 
productes, per a convertir-se en el que podríem 
qualificar com a empresaris moderns.

- COSSOS TÈCNICS

La disponibilitat de personal tècnic és potser 
un dels punts febles del model de desenvolupa-
ment de la comarca, especialment si atenem les 
qüestions d’innovació. En general la formació 
dels cossos tècnics es duu a terme per part de 
l’empresa partint de perfils acadèmics molt bà-
sics. L’ús de perfils tècnics mitjans i alts és molt 
reduït i això pot representar una rèmora de cara 
al futur. Això inclou als empresaris que encara 
que parteixen en bona part d’un elevat coneixe-
ment del mitjà en el qual es desenvolupen reco-
neixen amb bastant generalitat partir de nivells 
formatius que no s’ajusten a la complexitat que 
representen desenvolupar activitats empresa-
rials en un context altament canviant.

- TEIXIT EMPRESARIAL-xarxes

Encara que existeixen diverses associacions 
empresarials a la comarca en general els 
propis empresaris veuen de manera crítica 
el seu paper a l’hora d’establir xarxes de col-
laboració, tot això malgrat que molts d’ells 
estan integrats en associacions referides a 
l’activitat que desenvolupen. Amb un èxit que 
qualificaríem de moderat, però amb notable 
potencial, destacaríem el paper de la Ruta del 
Vi. Aquesta associació, en un moment en el 
qual el model de turisme enològic està en ple 
desenvolupament, té enfront de sí molts rep-
tes que afrontar. 

Així mateix, resulta molt interessant el paper 
de l’Associació d’elaboradors de Cava de Re-
quena, és aquest cas aupat per un mercat bas-
tant convuls, però en el qual la situació política 
dels seus principals competidors nacionals obri 
portes per a una expansió, sobretot a nivell del 
mercat espanyol. 
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També és destacable l’esforç de l’Associació de 
l’Embotit de Requena si bé la creixent presència 
de supermercats a la comarca està complicant 
la viabilitat de molts dels xicotets negocis locals 
i les carnisseries del municipi passen per un 
moment delicat de cara a la seua supervivència.

Finalment destaquem el paper de la Denomina-
ció d’Origen Utiel-Requena que constitueix una 
sòlida xarxa que agrupa una gran majoria dels 
elaboradors de vi de tota la comarca. El treball 
del seu Consell Regulador ha causat una nota-
ble millora de la imatge dels vins de la zona, 
i encara que encara hi ha molta faena per fer 
sens dubte és un element central per al soste-
niment de l’economia local.

- AUTORITATS LOCALS. “Lideratge local”

No hi ha percepció de que les autoritats locals 
juguen un gran paper de lideratge a l’hora del 
desenvolupament comarcal. Si bé és cert que 
participen tant directament com a través de 
les Mancomunitats de la comarca en determi-
nats programes amb objectius marcadament 
de desenvolupament, la sensació percebuda 
a través de les entrevistes realitzades és que 
no juguen un paper de lideratge, encara que sí 
que intenten respondre als requeriments dels 
agents socials. En aquest sentit les limitacions 
pressupostàries haurien de ser compensades 
per un esforç creatiu a l’hora de definir estratè-
gies per al desenvolupament de la comarca en 
el mitjà i llarg termini.

D/ INNOVACIÓ EN ELS RECURSOS LABORALS. 
EL TREBALLADOR I LA INNOVACIÓ 

Aquest és un aspecte crucial i una important 
feblesa en el model de desenvolupament de la 
comarca. En general els empresaris es troben 
amb problemes a l’hora de trobar treballadors 
qualificats per a participar en la introducció 
d’innovacions. Hi ha una visió negativa en quan 
al nivell d’implicació i proactivitat dels joves de 
la comarca, si bé sembla que els treballadors a 
partir dels 30 anys es mostren més receptius 

a l’hora dur a terme activitats formatives i de 
reciclatge professional per a adaptar-se als 
continus canvis que el model econòmic present 
requereix. 

No existeix un sector especialment rellevant en 
el sentit de sensació de pertinença al territori 
i en el qual la implicació dels habitants de la 
comarca siga més gran, si bé sí que existeixen 
alguns exemples d’indústria agroalimentària, 
especialment en la del vi, on es donen moltes 
condicions perquè això acabe passant.

E/ CAPACITACIÓ I FORMACIÓ

Les indústries agroalimentàries que visitàrem 
durant el període d’entrevistes comptaven, en 
general, amb personal poc qualificat. No obs-
tant això, la formació interna semblava ser su-
ficient per a dur a terme les seues funcions en 
l’empresa. Tampoc el nivell de qualificació dels 
empresaris, almenys en relació amb les activi-
tats desenvolupades per l’empresa, semblava 
ser l’adequat per a facilitar la innovació. Si bé en 
aquest cas resulta més fàcil trobar empresaris 
amb nivells educatius universitaris.

Amb el nivell d’exigència que imposen els em-
presaris, una qüestió essencial és la referida a 
la capacitat de la Formació Professional per a 
qualificar als estudiants de cara a l’exercici de 
les tasques requerides en les empreses. Sobre 
aquest tema cal comentar, tal com ja s’ha esta-
blit prèviament, que existeix una crítica genera-
litzada a les opcions de formació professional 
oferides, que no semblen complir amb les ne-
cessitats de les indústries de la zona i, a més, 
en fer referència a aquestes qüestions amb 
responsables de les administracions públiques 
i amb altres agents socials entrevistats es van 
queixar de l’enorme dificultat d’homologar au-
les per a atendre les necessitats que expressen 
els empresaris de la zona, creant-se amb això 
una important bretxa entre l’oferta i la deman-
da formativa. Va resultar també especialment 
cridaner que pràcticament cap dels entrevistats 
tinguera coneixement d’en què consistia la For-
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mació Professional dual ni les peculiaritats del 
seu funcionament.

4. GESTIÓ I INNOVACIÓ RESPECTUOSA AMB 
ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT

Tècniques, activitats i procediments relacionats 
amb la conservació mediambiental.

En general els agents socials entrevistats as-
sumeixen la presència de normativa ambiental, 
la seua importància i la necessitat de complir 
amb la regulació existent. Si bé, de manera 
majoritària, les empreses no van fer patent la 
introducció d’innovacions sobre aquest tema 
per part seua, bé perquè la gestió de residus de 
les mateixes era molt senzill i comptaven amb 
els respectius punts de gestió de residus a la 
comarca o bé, quan el requeriments eren més 
estrictes, perquè la gestió dels residus es feia 
a través d’empreses especialitzades. En aqueix 
sentit es destaca el paper a la comarca de Ges-
trevin, situada a Utiel, una cooperativa de segon 
grau nascuda a partir de l’impuls de la Genera-
litat Valenciana per a dedicar-se al reciclatge i 
valorització dels residus dels processos de vi-
nificació, si bé també pot gestionar un altre ti-
pus de materials, com els residus de les almàs-
seres. Encara que no tots els usuaris mostren 
el mateix grau de satisfacció en referència al 
funcionament d’aquesta gestora, en general és 
una empresa de referència en la zona per a tots 
aquells que generen els citats tipus de residus.

Per la seua part existeixen a la comarca diver-
ses estacions depuradores d’aigües residuals. 
En la taula que reproduïm a continuació podem 
veure el seu nom, municipi on se situen i el ca-
bal anual (en metres cúbics per any):

Taula 11: Estacions de depuració d’aigües residuals a la 

comarca d’Utiel-Requena

Font: Elaboració pròpia sobre la base d’Argos – Dades Mu-

nicipals.

5. ACTUACIONS D’ÈXIT EN MATÈRIA 
D’INNOVACIÓ TERRITORIAL.

Identificació i enumeració de casos d’èxit d’inno-
vació 

Pel que fa referència a casos d’èxit podríem ci-
tar diverses empreses del sector del vi, que han 
aconseguit posicionar-se treballant segments 
de producte amb alt valor afegit. Exemples com 
alguns dels cellers del cava de Requena, com a 
Hispà-Suïsses, Pagament de Tharsys, Vegalfaro, 
Barraques Carrascal o Domini de la Vega, han si-
gut capaces d’innovar en processos, en produc-
tes però també en màrqueting, obrint en algunes 
d’aquestes empreses prometedores línies de ne-
goci com el enoturismo o turisme del vi. 

En el cas dels vins “tranquils” també hi ha ca-
sos d’èxit que citar, cellers com Mustiguillo, en 
la zona d’Utiel, que han aconseguit posicionar 
els seus vins en segments alts del mercat tre-
ballant amb un concepte de varietat autòctona, 
la boval, confirmat per la consecució d’una in-
dicació protegida de màxim nivell com és la de 
Vi de Pago. La seua denominació Vi de Pago El 
Terrerazo, aconseguida en 2010, va ser pionera 
a l’Espanya mediterrània i, per descomptat a la 
comarca d’Utiel-Requena. La inclusió del celler 
en l’associació Grandes Pagos de España va ser 

Nom S’ubica i dóna servei a Cabal anual 
(2017)  (m3/a)

Camporrobles Camporrobles 154.138 

Caudete de las Fuentes Caudete de las Fuentes 70.088 

Chera Chera 58.203

Fuenterrobles Fuenterrobles 115.404

Requena Requena 1.651.771

Requena (Hortunas) Requena 3.048 

Requena (La Portera) Requena 11.777

Requena (San Antonio y Aldeas 
Vega)

Requena 174.380

Sinarcas Sinarcas 130.111

Utiel Utiel 697.025

Utiel (Las Cuevas) Utiel 697.025

Venta del Moro Venta del Moro 45.211

Villargordo del Cabriel Villargordo del Cabriel 54.909
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la culminació d’aquesta innovació per part del 
celler que va augmentar de manera substancial 
la seua imatge de marca i la seua reputació.

Pel que fa al Enoturisme, una iniciativa de gran 
interés, encara en procés de consolidació però 
bastant activa, destaca la Ruta del Vi Utiel-Re-
quena. En aquest cas és una xarxa que agrupa 
empreses de diferents sectors amb un eix comú 
que és el turisme del vi. Agències i empreses 
turístiques, comerços, restaurants, allotja-
ments, museus temàtics i cellers i almàsseres 
s’uneixen per a oferir opcions adequades per a 
consolidar a la comarca com una destinació sò-
lida de turisme d’interior de qualitat. En el qua-
dre que es mostra a continuació podem veure 
quantes empreses de diferents sectors s’agru-
pen en aquesta associació.

Taula 12: Tipologia d’Empreses de l’Associació Ruta del 

Vi Utiel Requena

Font: Ruta del Vi d’Utiel-Requena

Resulta també ressenyable que en la seua cer-
ca de sinergies forma part d’una associació a 
nivell nacional com és Rutes del Vi d’Espanya, 
sent l’única ruta de la província de València dins 
d’aquesta associació i una de les tres que po-
dem trobar en el conjunt de la Comunitat Va-
lenciana. A més, al setembre de 2019, buscant 
enfortir la xarxa es va fundar la Federació de 
Enoturismo de la Comunitat Valenciana que in-
corpora a la ruta del vi de Castelló, la d’Alacant 
i, per descomptat a la d’Utiel-Requena. De fet, 
Ana Suria, actual presidenta de la Ruta del Vi 
d’Utiel-Requena, ha sigut elegida com a secre-
tària de la Federació.

També hi ha algun exemple destacable en el 
sector de l’oli, com l’almàssera Olioli – Bio-
dinámico, que ofereix no sols un prestigiós oli 
d’oliva verge extra (AOVE) sinó que també ha 
incorporat elements de responsabilitat social 
corporativa i de sostenibilitat. 

En altres sectors de la indústria agroalimentà-
ria també podem citar casos d’èxit com en el 
sector dels formatges amb la formatgeria Hoya 
de la Iglesia o en el càrnic com Embutidos En-
carna o Cárnicas Yeves. En aquest cas un ele-
ment destacable és la creació d’una associació 
d’elaboradors d’embotit a Requena que han 
treballat de manera coordinada per a potenci-
ar la imatge dels embotits locals. Dos elements 
destacables de la seua estratègia són la Mostra 
d’Embotit Artesà i de Qualitat de Requena, amb 
més de 26 edicions i que rep una notable aflu-
ència de visitants de tota la província i és un ex-
cel·lent aparador del sector i, per descomptat, 
el fet d’aconseguir també una denominació de 
qualitat, concretament la Indicació Geogràfica 
Protegida “Embutido de Requena” que constitu-
eix un important argument de venda.

En la taula que es mostra a continuació es recu-
llen les empreses que formen part de l’associa-
ció i també de la IGP.

Taula 13: Associació de l’Embotit de Requena (Membres)

Font: Web de l’Associació de l’Embotit de Requena

Resulta, per tant, destacable com algunes de les 
innovacions analitzades venen de la mà de l’apro-
fitament de les sinergies derivades del treball en 
xarxa d’alguns empresaris, la qual cosa succeeix 
amb la Ruta del Vi Utiel-Requena, l’Associació de 
l’Embotit de Requena i, especialment amb l’Asso-
ciació d’Elaboradors de Cava de Requena i, en una 
altra escala, amb els cellers que formen part de la 
Denominació d’Origen Utiel-Requena.

Agències de Viatjes 2

Enoteques/Comercis 2

Restaurants 8

Activitats de Turisme Actiu 2

Almassares 1

Cellers 13

Allotjaments 8

Museus/Espais d’exposicions 9

Embutidos Encarna Carnicería Las tres rosas

Embutidos el Serrano Embutidos Mari Luz

Carnes y Embutidos Emilia Carnicería Tere

Embutidos El Pontón Carnicería Vergara

Carnicería Isabel Emilia La Villa
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6. OPORTUNITATS I PROPOSTES DE MILLORA 

Identificació dels processos d’innovació en el ter-
ritori 

Se sol dir que les indústries agroalimentàries 
disposen d’un notable avantatge quan se situen 
prop de les seues fonts de matèries primeres. 
La comarca d’Utiel-Requena compta amb una 
àmplia tradició agrícola i, en menor mesura, 
també ramadera. Això explica en part l’èxit de 
les indústries agroalimentàries que allí se si-
tuen. Encara que el sector primari està en un 
procés de recessió, els avanços tecnològics i 
un cert augment de l’escala d’operacions podri-
en facilitar la seua viabilitat econòmica acon-
seguint que es continue mantenint com a font 
d’aprovisionament per a les indústries agroali-
mentàries de la zona. Com a efecte positiu as-
sociat això facilitaria la fixació de població en el 
territori en una comarca amb notables proble-
mes de despoblació. L’augment de la dimensió 
d’algunes explotacions i la mecanització de part 
dels processos productius constitueix una inno-
vació destacable. Referent a això, el procés de 
millora desitjable consistiria a introduir eines 
des de l’administració per a facilitar la moder-
nització de les explotacions agrícoles. També 
l’obtenció de nous productes a partir de la ma-
tèria prima existent plantejaria noves opcions 
de supervivència i millora per a les indústries 
de la zona atés que amb la transformació se sol 
aconseguir un major valor afegit. 

En el cas de la indústria vitivinícola l’elaboració 
de vins espumosos protegits amb una denomi-
nació d’origen, la D.O. Cava, ha d’entendre’s com 
una gran oportunitat. No hi ha altres municipis 
de la Comunitat Valenciana on es puga elabo-
rar cava. En aquest cas l’aparició d’empreses 
elaboradores de vins espumosos i la capacitat 
de negociar i aconseguir la inclusió del munici-
pi en la zona protegida de producció de la D.O. 
Cava va ser una important innovació. Seguir 
avançant en la imatge de caves de qualitat de 
la zona, treballant segments de qualitat elevats 
seria una millora molt desitjable.

De nou en el cas de la indústria vitícola, aprofi-
tar els recursos naturals de la comarca, una co-
marca d’interior amb un atractiu patrimoni na-
tural obri interessants oportunitats. En aquest 
sentit la consolidació de l’incipient model de 
turisme enològic constituirà una innovació 
amb efectes molt destacables. La molt recent 
constitució de la Federació de Enoturisme de la 
Comunitat Valenciana obri portes molt interes-
sants i pot representar, en aquest context molt 
positiu, un suport per a facilitar la consolidació 
de l’Associació de la ruta del vi d’Utiel-Requena.

En el cas de la indústria agroalimentària hi ha 
un bon nombre d’empreses que produeixen 
productes de qualitat i amb la marca d’ecològic. 
Això representa una interessant oportunitat per 
a millorar el seu posicionament en el mercat, 
especialment per als consumidors més cons-
cienciats amb els problemes ambientals. Altres 
formes d’elaboració especialment innovadores 
i de nou atractives per a consumidors consci-
enciats són l’elaboració de vins/olis biodinà-
mics i també “naturals”, o d’aquests productes 
certificats per a consumidors vegans. Es tracta 
de segments de mercat molt menys freqüents 
i que, per tant, doten a aquestes empreses 
d’avantatges comparatius a l’hora d’accedir a 
segments de mercats de major nivell. Qualse-
vol eina que permeta als productors de la zona 
conéixer les condicions i característiques per a 
elaborar els seus vins/olis de manera que pu-
guen ser identificats com a vins/olis ecològics, 
biodinàmics, naturals o adequats per a vegans 
podria tindre resultats prometedors.

Molt relacionat amb aquesta qüestió seria la 
certificació de molts d’aquests productes sense 
glúten. El problema de la celiaquía està bastant 
estés i les persones que la pateixen busquen 
productes certificats, però, a més, és freqüent 
que les seues famílies acaben consumint tam-
bé aquests productes i per tant és un mercat 
potencialment bastant interessant. De nou els 
avantatges d’estar certificats sobre aquest 
tema és una innovació interessant.
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Addicionalment l’existència de certificacions de 
qualitat (ISO, EMAS, etc.) també mostren un cert 
potencial per a afavorir l’accés a segments de 
mercat. En aquest cas, amb algunes excepci-
ons, les indústries examinades no van mostrar 
especial interés en aquesta mena de certificats 
i en conseqüència fer-los saber els avantatges 
d’obtindre’ls i els passos i procediments neces-
saris per a aconseguir-los seria una proposta 
amb gran interés. En el costat negatiu estan 
les qüestions burocràtiques/administratives 
referents a aconseguir aquestes certificacions 
i mantindre-les en les posteriors revisions. 
D’aqueixa manera usar les xarxes d’empreses 
existents per a facilitar aquests tràmits podria 
ser una innovació d’interés.

De nou en referència amb la indústria vitícola, la 
comarca compta amb una Denominació d’Ori-
gen, la D.O. Utiel-Requena. Les denominacions 
d’origen protegeixen la qualitat i característi-
ques de les zones delimitades i en aquest sentit 
són importants per a facilitar la implantació de 
les empreses de la zona en nous mercats. La 
promoció dels vins de la D.O. i la difusió de les 
seues peculiaritats i característiques seria una 
qüestió també a desenvolupar. En aquest sentit 
comentar que alguns cellers de la zona estan 
protegides per la denominació de qualitat Vins 
de clos, que és el cim de la piràmide de qualitat 
de l’estat espanyol, per damunt de les Denomi-
nacions d’Origen. Una vegada més aquest és un 
important argument de venda en segments es-
pecialitzats i per tant s’hauria de promocionar i 
difondre el coneixement d’aquests cellers i dels 
vins que elaboren i això hauria de millorar el 
prestigi de les elaboracions de la comarca.

Concretament a la comarca compten amb di-
verses denominacions d’origen Vi de Pago, 
particularment parlem de: Vi de Pago del Terre-
razo, Vi de Pago Els Balagueses, Vi de Pago Bar-
raques Carrascal, Vi de Pago de Tharsys i Vi de 
Pago Vera de Estenas. En aquest cas el prestigi 
d’aquesta classificació permet accedir no tan 
sols als més alts segments de mercat a Espa-
nya, sinó que pot ser un indicador molt rellevant 

per a compradors estrangers s’interessen pels 
vins de la comarca.
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ANNEX

Taula A: Calendari de entrevistes i empreses 
entrevistades

Taula B: cellers certificats embotelladors de 
la Denominació d’Origen Utiel-Requena

ENTREVISTAT ACTIVITAT MUNICIPI DATA

OLI OLI BIODINÁMICO ALMÀSSERA REQUENA (SAN ANTONIO) Dimarts 24 de setembre

HOYA DE LA IGLESIA FORMATGERIA I IOGURTERA
REQUENA (LOS PEDRO-
NES)

Dimarts 24 de setembre

HUEVOS SALON PRODUCCIÓ OUS Y OVOPRODUCTES SINARCAS Dijous 03 d’octubre

VIÑA BOBAL SL PRODUCCIó DE SUC Y CARN DE RAÏM REQUENA Dijous 03 d’octubre

PAGO DE THARSYS - ASOCIACION RUTA DEL VINO CELLER REQUENA Dimarts 01 d’octubre

CONSEJO REGULADOR DOP UTIEL-REQUENA CONSEJO REGULADOR DOP UTIEL Dimarts 01 d’octubre

ASOCIACION EMBUTIDO DE REQUENA IGP EMBUTIDO ARTESANO Y DE CALIDAD REQUENA Dimarts 01 d’octubre

COOPERATIVA AGRÍCOLA ALMÀSSERA CHERA Divendres 04 d’octubre

CARNICAS YEVES FÀBRICA D’EMBOTITS I CONSERVES VENTA DEL MORO Divendres 04 d’octubre

ALCALDE DE UTIEL ADMINISTRACIÓ LOCAL UTIEL
Dimarts 15 d’octubre

Comisiones Obreras del PV- BUÑOL ASSOCIACIÓ SINDICAL BUÑOL
Dimarts 15 d’octubre

MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR, TIERRA DEL VINO ADMINISTRACIÓ LOCAL UTIEL Dijous 31 d’octubre

CELLERS CERTIFICATS EMBOTELLADORS Municipi Pedania Website Cert1 Cert2 Cert3 Cert4

1 COOP. DEL CAMPO DE CAMPORROBLES, COOP. V. Camporrobles  --- Sí* ISO9001 ISO14001 Ecològic

2 AGRÍCOLA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, COOP. V. Requena Los Pedrones No

3 BODEGAS CARLOS CÁRCEL S.L. Requena El Rebollar No

4 VINÍCOLA REQUENENSE, COOP. V. Requena --- Sí

5 COVIÑAS, COOP. V. (B.C.S.C.V) Requena --- Sí* ISO9001 IFS BRC Ecològic

6 BODEGA FINCA LA PICARAZA Utiel Las Casas Sí

7 VIRGEN DE LORETO, COOP. V. Utiel Las Cuevas Sí

8 AGRÍCOLA DE UTIEL COOP. V. Utiel Sí

9 VITIVINÍCOLA LA PROTECTORA COOP. V. Sinarcas Sí

10 BODEGAS PEDRO MORENO 1.940, S.L Venta del Moro Jaraguas Sí

11 BODEGAS MURVIEDRO, S.A. Requena Sí

12 VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A. Cheste Sí IFS BRC

13 CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A. Chiva Sí

14 TORRE ORIA, S.L. Requena Derramador Sí

15 LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A. Venta del Moro  Sí

16 COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL CAMPO DE REQUENA, S.L. Utiel Sí

17 DISCOSTA NORTE, S.L. Ribadeo (Lugo)   Sí
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CELLERS CERTIFICATS EMBOTELLADORS Municipi Pedania Website Cert1 Cert2 Cert3 Cert4

18 RESERVAS Y CRIANZAS REQUENENSES, S.L. Requena San Antonio No

19 BODEGA ARANLEÓN, S.L. Venta del Moro Los Marcos Sí Ecològic

20 BODEGAS IRANZO, S.L. Caudete de Las Fuentes Sí

21 BODEGAS PROEXA, S.L. Venta del Moro Los Marcos Sí Ecològic

22 HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUES DEL ATRIO, S.L. Requena Sí IFS BRC

23 BODEGA Y VINOS PASIEGO, S.L. Sinarcas Sí

24 BODEGAS REBOLLAR ERNESTO CARCEL, S.L. Requena El Rebollar Sí

25 BODEGAS PALMERA, S.L. Utiel Sí Ecològic

26 S.A.T. Nº 60 VIÑA ARDAL Requena El Pontón Sí

27 BODEGAS NODUS, S.L.U. Caudete de Las Fuentes Sí ISO9001 ISO14001 Ecològic

28 FINCA SAN BLAS, S.L Requena Sí

29 ECOVITIS, S.L. Requena Sí Ecològic

30 BODEGAS VEGALFARO, S.L.U. Requena Sí ISO14001 Ecológico

31 BODEGAS VEREDA REAL, S.L. Requena Sí

32 S.A.T. 7.237 FINCA CABALLERO Requena Sí

33 DOMINIO DE LA VEGA, S.L. Requena San Antonio Sí

34 BODEGAS HISPANO-SUIZAS, S.L. Requena El Pontón Sí

35 PAGO DE THARSYS, S.L. Requena Sí Ecològic

36 CHOZAS CARRASCAL GR, S.L. Requena San Antonio Sí Ecològic

37 VINÍCOLA DEL OESTE, S.A. Requena San Antonio Sí

38 ECYS, S.L. Requena Los Isidros Sí

39 JOSÉ VICENTE PARDO SAEZ Requena Los Isidros Sí

40 BODEGAS LADRÓN DE LUNAS, S.L. Requena La Portera Sí Ecològic

41 JOSÉ LUIS TORRES CARPIO Requena
Casas de 
Eufemia Sí

42 CERRO GALLINA, S.L. Requena Campo-Arcís Sí

43 BODEGAS MITOS, S.A. Requena El Azagador Sí Ecològic

44 VOB & T. INTERNATIONAL AB. SUCURSAL ESPAÑA Requena Campo-Arcís Sí

45 NOEMI WINES, S.L. Fuenterrobles Sí

46 VINOS Y SABORES ECOLÓGICOS, C.B. Requena La Portera Sí Ecològic

47 BVC BODEGAS, S.L. Requena Requena Sí Ecològic

48 MIGUEL JESÚS MÁRQUEZ SAHUQUILLO Venta del Moro Los Marcos Sí

49 LA ENCARNACIÓN DE NUESTRA SEÑORA, COOP.V. Requena Los Duques No

50 BODEGAS Y VIÑEDOS PIGAR, S.L. Requena Campo-Arcís No

51 NEW CAT, S.A. Requena El Azagador Sí ISO9001  BRC

52 S.A.T. MONTESANCO 517 C.V. Requena Sí Ecològic

53 MANUEL PERIS VILLANUEVA-BODEGAS LUPANDA Requena No

54 BENOÎT ANTOINE JEAN POL DUSSART Requena Los Pedrones Sí

55 BODEGAS JIMENEZ-VILA HNOS., S.L. Requena Sí

56 JOSE MARÍA LEÓN FELIU Villargordo del Cabriel Sí

57 BODEGAS VALDELOMAR, S.L.U. Requena No

58 BRU & JL VINEYARDS & WINES, S.L. Utiel No Ecològic

59 BODEGA CASAS DE MOYA, S.L.U. Utiel Sí
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1. SEMBLANÇA DEL TERRITORI

L’agricultura com la base productiva tradicio-
nal a la comarca

La Comarca i Àrea Funcional de la Vega Baixa, 
dins de la província d’Alacant, és la comarca 
més meridional de la Comunitat Valenciana. Té 
una superfície total de 957,23 km², represen-
tant el 16,5% del territori provincial amb una 
població de 355.924 habitants, és a dir el 19,4% 
de la població de la província d’Alacant. La Vega 
Baixa està delimitada al nord amb el Mitjà i Baix 
Vinalopó, a l’est amb la Mar Mediterrània i a 
l’oest i al sud amb la Regió de Múrcia, concre-
tament amb les comarques de la Mar Menor i 
de l’Horta de Múrcia. En aquest àmbit geogràfic 
destaquen el riu Segura i l’Horta de la Vega Bai-
xa, que es configuren com a eixos vertebradors 
del territori, conferint-li homogeneïtat en els 
principals trets d’identitat, història, economia, 
costums, paisatges i paisanatges.

El paisatge agrari ha romàs pràcticament im-
mutable fins a mitjan segle XX. No obstant això, 

el desenvolupisme i l’obertura de l’economia 
liberal van suposar profundes transformaci-
ons en l’agricultura, especialment en les explo-
tacions familiars. Abans de la construcció del 
Transvasament Tajo-Segura l’agricultura s’en-
focava al consum propi i no a la comercialitza-
ció dels productes.

L’execució de l’obra hidràulica del Transvasa-
ment Tajo-Segura de l’any 1979 es va erigir 
com un punt d’inflexió en l’horta del Baix Se-
gura, on el riu ja no tenia cabal suficient per a 
ser el proveïdor d’aigua per a l’agricultura del 
territori. L’increment de la demanda va exigir la 
cerca de nous subministraments hídrics a tra-
vés d’aquesta obra.

El cultiu de cítrics va guanyar importància i va 
comportar el començament de les exportaci-
ons, gràcies a la qualitat i quantitat de la pro-
ducció. La producció de cítrics formava part del 
paisatge de tots els municipis de la Vega Baixa i 
encara hui el continuen fent, encara que en me-
nor mesura. Al costat de les taronges i llimes, 
era i és freqüent el cultiu d’hortalisses i cultius 

8. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR 

AGROALIMENTARI A LA VEGA BAIXA

José Miguel Giner Pérez (coordinador), Nuria Grané Teruel, Antonio Martínez Puche, Javier 
Ortega Fernández, Juan López Jiménez, Víctor Climent Peredo, Mª Jesús Santa María Beneyto. 
Universitat d’Alacant. 
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Si analitzem amb detall els tipus de cultius 
(productes) dels tres principals grups (cítrics, 
fruites i hortalisses) segons la superfície cul-
tivada en 2018) (taula 2) podem destacar els 
principals cultius de la Vega Baixa. A continu-
ació presentem aquells cultius que concentren 
almenys un 1% de la superfície cultivada (inde-
pendent del sistema de reg): cítrics (llimoner, 
mandariner, taronger dolç), fruiters (ametler, 
magraner), hortalisses (carxofa, col bróculi, en-
cisam, meló).

de regadiu localitzats en algunes zones i mu-
nicipis, entre els quals destaquen les figueres 
i magraners a Albatera, la carxofa a Almoradí, 
Algorfa, Catral, Daya Nueva, el cànem en Callo-
sa, les creïlles a Orihuela i Daya Vieja, etc. (CON-
VEGA, 2018).

La Vega Baixa suposa la principal zona agrícola 
de la província d’Alacant segons el Cens Agrari 
2009, tant en superfície de cultiu com en quan-
titats produïdes. La Vega Baixa concentra més 
d’una quarta part de la superfície valenciana 
destinada al cultiu d’hortalisses, el 27,7%.

La superfície agrícola de la Vega Baixa en 2018 
ascendeix a 37.910 hectàrees (ha) que suposa 
el 28,5% de la superfície agrícola de la provín-
cia d’Alacant i el 6,9% de la superfície agrícola 
de la Comunitat Valenciana (taula 1). Del total 
de la superfície agrícola, un 95,5% correspon a 
regadiu i el 5,5% restant a secà. Els principals 
grups de cultius són cítrics (60,1%), hortalisses 
(20,4%) i fruiteres (9,9%). Els cítrics i les horta-
lisses són totalment de regadiu. En els fruiters 
trobem regadiu però també secà (principalment 
l’ametller).

  HECTÀREES % S/ TOTAL VEGA BAIXA

CULTIU SECÀ REGADIU TOTAL SECÀ REGADIU TOTAL

CEREALS PER A GRA 57 665 722 2,7% 1,9% 1,9%

CÍTRICS 0 22789 22789 0,0% 63,6% 60,1%

CULTIUS FARRATGERS 1 778 779 0,0% 2,2% 2,1%

CULTIUS INDUSTRIALS 0 66 66 0,0% 0,2% 0,2%

FLORS I PLANTES ORNAMENTALS 0 131 131 0,0% 0,4% 0,3%

FRUTALS 1768 1989 3757 85,2% 5,6% 9,9%

HORTALISSES 0 7730 7730 0,0% 21,6% 20,4%

LLEGUMINOSES 4 28 32 0,2% 0,1% 0,1%

OLIVAR 61 340 401 2,9% 0,9% 1,1%

ALTRES LLENYÓS 67 9 76 3,2% 0,0% 0,2%

TUBÈRCULS CONSUM HUMÀ 0 628 628 0,0% 1,8% 1,7%

VINYA 118 280 398 5,7% 0,8% 1,0%

VIVERS 0 401 401 0,0% 1,1% 1,1%

Total general 2.076 35.834 37.910 100,0% 100,0% 100,0%

Taula 1. Superfície agrícola per grups de cultius (2018).

Font: Conselleria d’Agricultura.
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  HECTÀREES % S/ TOTAL VEGA BAIXA

CULTIU SECÀ REGADIU TOTAL SECÀ REGADIU TOTAL

CÍTRICS 0 22.789 22.789 0,00% 63,60% 60,11%

LLIMER I ALTRES CÍTRICS 0 119 119 0,00% 0,33% 0,31%

LLIMONER 0 11.486 11.486 0,00% 32,05% 30,30%

MANDARINER 0 3.466 3.466 0,00% 9,67% 9,14%

TARONGER DOLÇ 0 7.523 7.523 0,00% 20,99% 19,84%

POMELO 0 195 195 0,00% 0,54% 0,51%

FRUTALS 1.768 1.989 3.757 85,16% 5,55% 9,91%

AGUACATE 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00%

ALBERCOQUER 0 18 18 0,00% 0,05% 0,05%

AMETLLER 1.768 417 2.185 85,16% 1,16% 5,76%

GINJOLER I ALTRES 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00%

CAQUI 0 8 8 0,00% 0,02% 0,02%

FIGUERA DE MORO 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00%

PRUNERA 0 8 8 0,00% 0,02% 0,02%

GRANADA 0 1.087 1.087 0,00% 3,03% 2,87%

FIGUERA 0 243 243 0,00% 0,68% 0,64%

MANZANA 0 4 4 0,00% 0,01% 0,01%

MELOCOTONER 0 120 120 0,00% 0,33% 0,32%

CODONYER 0 19 19 0,00% 0,05% 0,05%

NISPERER 0 4 4 0,00% 0,01% 0,01%

PALMERA DATILERA 0 53 53 0,00% 0,15% 0,14%

PERAL 0 5 5 0,00% 0,01% 0,01%

HORTALISSES 0 7.730 7.730 0,00% 21,57% 20,39%

BLEDA 0 86 86 0,00% 0,24% 0,23%

ALL 0 3 3 0,00% 0,01% 0,01%

ALL TENDRE 0 76 76 0,00% 0,21% 0,20%

CARXOFA 0 1.837 1.837 0,00% 5,13% 4,85%

API 0 217 217 0,00% 0,61% 0,57%

ALBERGÍNIA 0 20 20 0,00% 0,06% 0,05%

CARBASSÓ 0 39 39 0,00% 0,11% 0,10%

CARABASSA 0 124 124 0,00% 0,35% 0,33%

CARD0 0 7 7 0,00% 0,02% 0,02%

CEBA 0 237 237 0,00% 0,66% 0,63%

CEBA TENDRA 0 5 5 0,00% 0,01% 0,01%

CHAMPYÓ 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00%

COL BROCULI 0 1.859 1.859 0,00% 5,19% 4,90%

COL I CABDELL 0 124 124 0,00% 0,35% 0,33%

COLIFLOR 0 255 255 0,00% 0,71% 0,67%

COLIRRABANO 0 2 2 0,00% 0,01% 0,01%

ESCAROLA 0 196 196 0,00% 0,55% 0,52%

ESPINAC 0 136 136 0,00% 0,38% 0,36%

PÉSOL VERD 0 14 14 0,00% 0,04% 0,04%

FAVA VERDA 0 206 206 0,00% 0,57% 0,54%

FENOLL 0 32 32 0,00% 0,09% 0,08%

BAJOCA 0 18 18 0,00% 0,05% 0,05%

ENCISAM 0 695 695 0,00% 1,94% 1,83%

DACSA 0 106 106 0,00% 0,30% 0,28%

MELÓ 0 610 610 0,00% 1,70% 1,61%

NAP I ALTRES 0 5 5 0,00% 0,01% 0,01%

ALTRES COLS 0 29 29 0,00% 0,08% 0,08%

COGOMBRE 0 45 45 0,00% 0,13% 0,12%

JULIVERT 0 192 192 0,00% 0,54% 0,51%

PIMENTÓ 0 280 280 0,00% 0,78% 0,74%

PORRO 0 5 5 0,00% 0,01% 0,01%

RAVER 0 12 12 0,00% 0,03% 0,03%

REMOLATXA 0 6 6 0,00% 0,02% 0,02%

MELÓ D’ALGER 0 145 145 0,00% 0,40% 0,38%

TOMACA 0 59 59 0,00% 0,16% 0,16%

CARLOTA 0 47 47 0,00% 0,13% 0,12%

TOTAL 1.768 32.508 34.276 85,16% 90,72% 90,41%

Taula 2. Superfície agrícola per tipus de cultius (2018): 

cítrics, fruiters i hortalisses.

Font: Conselleria d’Agricultura.
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No obstant això, si s’observa la dinàmica en el 
temps es detecta una intensa diversificació de 
productes en els fruiters i les hortalisses, tenint 
un creixement important productes que partien 
d’una nul·la o escassa implantació en termes 
de superfície; per exemple, figuera, carabas-
sa, cogombre, etc. Un aspecte rellevant és que 
poden aparéixer cultius amb un baix nivell de 
superfície però que ofereixen un elevat rendi-
ment quan el producte es trasllada a valor (per 
exemple, figues i bacores).

L’evolució cap a la diversificació de les activi-
tats productives a la comarca

L’àrea Vega Baixa ha passat de tindre una econo-
mia tradicionalment sustentada en el sector pri-
mari a consolidar una base productiva molt més 
diversificada, en la qual la indústria i, sobretot, 
el sector serveis (turisme i construcció) adqui-
reixen protagonisme. A partir de la dècada dels 
anys seixanta comença un procés de diversifica-
ció amb un creixent desenvolupament turístic en 
el litoral convertint a Torrevieja i Orihuela Costa 
en el referent del turisme residencial. 

Durant els anys de dificultats econòmiques (cri-
sis) en les quals ha estat immersa l’economia 
espanyola, la Vega Baixa ha patit una forta re-
culada en la seua trajectòria de creixement. La 
caiguda acusada del sector de la construcció i 
l’immobiliari ha tingut grans conseqüències en 
el territori, com la forta destrucció d’ocupació, 
rellevants taxes de desocupació, enorme des-
cens en el consum, que va afectar tant el sector 
privat com públic amb importants problemes 
de finançament i endeutament. A més, els agri-
cultors han experimentat un descens en les se-
ues rendes agràries, la qual cosa no ha ajudat 
a un model d’agricultura competitiva i d’acord 
amb les necessitats dels mercats.

Així i tot, el sector agroalimentari ha resistit 
millor la situació econòmica de la crisi segons 
s’estableix en l’Estratègia Espanyola d’Activació 
per a l’Ocupació 2014-2016. El sector agroali-
mentari té unes perspectives més favorables. 

Entre les potencialitats del sector estan la in-
troducció de nous productes, la cerca de nous 
mercats, i la major sensibilització cap als pro-
ductes ecològics. A això s’uneix la tendència a 
l’alça de les exportacions agroalimentàries es-
panyoles de productes de qualitat reconeguda 
en l’exterior.

Com a amenaça en el creixement de l’agroin-
dústria espanyola es destaquen els problemes 
amb països tercers en els acords que permeten 
l’entrada a la UE de productes hortofructícoles, 
en concret a les negociacions amb el Marroc, 
o els debats sobre la Política Agrària Comuna 
(CONVEGA, 2018).

L’agricultura com a sector d’activitat caracterís-
tic en el territori del Baix Segura s’ha mantingut 
al llarg dels anys, arribant a créixer el nombre 
d’afiliacions durant l’època de crisi i conver-
tint-se el camp en un sector refugie enfront de 
la crisi, arribant a les 9.677 afiliacions en el se-
gon trimestre del 2012 (Generalitat Valenciana, 
2018a).

Processos de diversificació i especialització 
productiva del sector agroalimentari

L’agricultura com a nombre de treballadors (afi-
liats en 2018) suposa el 7,4% de l’ocupació total 
de la Vega Baixa i el 12,9% de l’ús del sector 
agrícola de la Comunitat Valenciana (taula 3).

A la Comunitat Valenciana es mostra una es-
pecialització sectorial similar a la de la resta 
d’Espanya, això és, els serveis concentren la 
major part del valor afegit brut (VAB) i de l’ús 
del territori. A la Vega Baixa el sector agrari ha 
anat reduint el seu pes en el VAB des de mitjan 
noranta a favor de la intensificació del sector 
serveis i en el seu moment de la construcció 
(CONVEGA, 2018). Així i tot, el sector agrícola 
té un pes molt rellevant en termes d’ocupació 
(taula 3) i s’observa en aquest territori el desen-
volupament d’una indústria agroalimentària i 
de comercialització, que genera un elevat valor 
afegit al producte.
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Entre les possibles activitats emergents dins de 
la indústria agroalimentària i d’acord amb les 
característiques del territori, la població resi-
dent i la dinàmica del sistema productiu de la 
zona, està la realització d’una bona gestió dels 
recursos existents i les tendències del mercat, 
diversificant les activitats agroalimentàries, en-
tre altres, i interrelacionant tots els municipis, 
generant així una imatge de marca territorial 
(CONVEGA, 2018).

El sector alimentari amb 1.698 treballadors di-
rectes en 2016 (taula 4) suposa el 2% de l’ocu-
pació de la Vega Baixa, representant el 20% de 
l’ús del sector alimentari a la província d’Ala-
cant i el 5% de l’ús del sector a la Comunitat 
Valenciana. No obstant això, en les activitats 
més predominants a la Vega Baixa en termes 
d’ocupació (taula 4) es pot recollir gran part de 
l’ocupació induïda pel sector agroalimentari; 
per exemple, el sector del comerç majorista su-
posa quasi 7.000 ocupacions (7,8% de l’ocupa-
ció de la Vega Baixa).

El paper de l’agricultura actualment a Espa-
nya se centra, entre altres, en la contribució al 
sosteniment de la demanda d’altres activitats 
industrials i de serveis, a més d’aprovisionar 
una forta indústria agroalimentària espanyola, 

que s’ha convertit en un sector estratègic per al 
propi sector agrícola, però també per a l’econo-
mia nacional. El sector agroalimentari espanyol 
és una part fonamental del sistema econòmic 
que comprén l’agricultura, ramaderia i pes-
ca i la denominada agroindústria, que engloba 
les empreses dedicades a la transformació de 
matèries primeres en productes semielabo-
rats o elaborats. Encara que el sector es loca-
litza de manera difusa en el territori nacional, 
existeixen determinades àrees en les quals la 
concentració d’empreses agroalimentàries és 
molt elevada i, a més, en molts casos, el nivell 
d’especialització territorial en aquest sector és 
també molt alt, la qual cosa porta a considerar 
a aquestes àrees com a clústers agroalimen-
taris (Giner Pérez i Santa María Beneyto, 2017, 
2018 a-b).

Així mateix, la protecció pel medi ambient està 
afavorint el progrés i interés de l’agricultura 
ecològica l’objectiu fonamental de la qual és 
l’obtenció d’aliments de qualitat, conservant la 
fertilitat del sòl, mitjançant la utilització òptima 
dels recursos naturals, excloent l’ús de produc-
tes químics de síntesis amb la finalitat d’obtin-
dre un desenvolupament agrari sostenible. De 
manera que, l’agricultura ecològica s’ha con-
vertit en una activitat amb potencial per al seu 

  SECTOR La Vega Baixa Província d’Alacant Comunitat Valenciana

Valors absoluts

Total 100.658 653.154 1.842.434

Agricultura 7.478 19.732 57.953

Indústria 10.777 92.077 284.813

Construcció 11.419 47.607 120.973

Serveis 70.980 493.642 1.378.251

% s/ Total Vega Baixa

Total 100,0 100,0 100,0

Agricultura 7,4 3,0 3,1

Indústria 10,7 14,1 15,5

Construcció 11,3 7,3 6,6

Serveis 70,5 75,6 74,8

% s/ Total Comunitat Valenciana

Total 5,5 35,5 100,0

Agricultura 12,9 34,0 100,0

Indústria 3,8 32,3 100,0

Construcció 9,4 39,4 100,0

Serveis 5,2 35,8 100,0

Taula 3. Estructura econòmica de la Vega Baixa (afiliats 

en 2018).

Font: Afiliats a la Seguretat Social. Portal Estadístic Gene-

ralitat Valenciana.
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desenvolupament a la Unió Europea. A Espanya, 
el desenvolupament d’aquest model productiu 
manté una forta tendència de creixement. No 
obstant això, el consum de productes proce-
dents d’aquesta agricultura no està encara molt 
consolidat a Espanya. La producció espanyola 
d’agricultura ecològica es destina a l’exporta-
ció. Alemanya és un dels països dins de la UE 
receptors de productes ecològics.

En el marc de l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball, publicada en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 
d’agost de 2016, que estableix les bases regu-
ladores del programa de foment dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvo-
lupament local en la Comunitat Valenciana, el 
Consorci per al Desenvolupament Econòmic 
de la Vega Baixa (CONVEGA, d’ara en avant), les 

Organitzacions Sindicals, UGT. i CCOO, i la Con-
federació Empresarial de la Província d’Alacant 
(COEPA) van signar l’Acord Territorial en matè-
ria d’Ocupació i Desenvolupament Local de la 
Vega Baixa. El document va ser subscrit pels 
principals agents socials i econòmics del ter-
ritori, amb la finalitat de fomentar l’ocupabili-
tat i abordar la problemàtica de la desocupació 
de manera coordinada des de la Vega Baixa. El 
seu àmbit territorial cobreix la totalitat de l’Àrea 
Funcional Vega Baixa (també comarca adminis-
trativa), amb l’excepció dels tres municipis del 
litoral (Guardamar del Segura, Torrevieja i Pi-
lar de la Horadada) que van conformar un altre 
acord (Acord Territorial en matèria d’Ocupació 
i Desenvolupament Local Litoral Sud) i que en 
aquests moments es troba inactiu.

El Pacte per l’Ocupació i Desenvolupament Local 
de la Vega Baixa comprén per tant 24 municipis 

Rama d’activitat
La Vega 

Baixa
% Total Alacant Total CV

01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes 7.565 8,5 18.417 72.090

10 Indústria de l'alimentació 1.698 1,9 8.383 34.749

13 Indústria tèxtil 986 1,1 6.943 14.115

15 Indústria del cuir i del calçat 1.884 2,1 21.785 22.955

41 Construcció d'edificis 4.280 4,8 14.131 33.812

43 Activitats de construcció especialitzada 4.630 5,2 22.755 61.029

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 2.180 2,4 11.941 33.012

46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 6.983 7,8 40.500 133.571

47 Comerç al detall 12.219 13,7 77.224 201.251

49 Transport terrestre i per canonada 3.936 4,4 16.004 53.847

56 Serveis de menjars i begudes 9.853 11,1 54.666 132.082

68 Activitats immobiliàries 1.709 1,9 7.073 14.470

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.685 1,9 10.086 30.266

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.971 2,2 19.083 51.711

84 Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 3.674 4,1 36.099 98.194

85 Educació 2.252 2,5 21.386 78.639

86 Activitats sanitàries 2.883 3,2 33.767 96.013

87 Assistència en establiments residencials 1.082 1,2 6.185 21.070

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 967 1,1 6.240 19.302

96 Altres serveis personals 2.153 2,4 12.152 31.843

97 Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic 1.347 1,5 11.215 35.959

Subtotal 13.148 14,8 134.108 460.509

Total 89.085 100,0 590.143 1.730.489

Taula 4. Afiliacions a la Seguretat Social en 2016 a la 

Vega Baixa: principals activitats econòmiques (2 dígits 

CNAE2009).

Font: Afiliats a la Seguretat Social. Portal Estadístic Gene-

ralitat Valenciana.
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de la Vega Baixa (Albatera, Algorfa, Almoradí, 
Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa 
de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vie-
ja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de 
Rocamora, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Ra-
fal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, 
San Miguel de Salinas). 

2. INDICADORS D’INNOVACIÓ

A continuació, es mostren una sèrie d’indi-
cadors vinculats a l’activitat innovadora amb 
l’objectiu de conéixer quina és la posició de les 
empreses de la Vega Baixa en aquest àmbit. En 

concret, s’analitza el nivell d’utilització d’una 
sèrie d’instruments de protecció de la innova-
ció com són els dissenys industrials, els noms 
comercials, les marques i patents per part de 
les empreses d’aquest territori. D’altra banda, 
es tracta de determinar la rellevància que te-
nen a la Vega Baixa els sectors de mitjana-alta 
tecnologia i alta tecnologia, a través de l’anàlisi 
de les empreses i els treballadors pertanyents 
a aquestes activitats en aquest territori.

Un dels instruments de protecció d’activitats in-
novadores són els dissenys industrials, que po-
den fer que un producte siga atractiu, motivant 

  Valors absoluts % s/ Vega Baixa

Municipi-àrea Marques
Dissenys 

industrials
Noms comer-

cials Patents Marques
Dissenys 

industrials
Noms comer-

cials Patents

Albatera 80 1 13 1 4,5 1,0 3,1 1,2

Algorfa 5   8 1 0,3 0,0 1,9 1,2

Almoradí 102 5 25 6 5,7 5,0 6,1 7,0

Benejúzar 37   2   2,1 0,0 0,5 0,0

Benferri 4   1   0,2 0,0 0,2 0,0

Benijófar 8   3   0,4 0,0 0,7 0,0

Bigastro 36 5 6   2,0 5,0 1,5 0,0

Callosa de Segura 69 3 8   3,9 3,0 1,9 0,0

Catral 38 3 13 11 2,1 3,0 3,1 12,8

Cox 57 46 7 3 3,2 46,0 1,7 3,5

Daya Nueva 12 2 2   0,7 2,0 0,5 0,0

Daya Vieja 14       0,8 0,0 0,0 0,0

Dolores 44 1 9   2,5 1,0 2,2 0,0

Formentera del Segura 52   1   2,9 0,0 0,2 0,0

Granja de Rocamora 8       0,4 0,0 0,0 0,0

Guardamar del Segura 75 1 21 5 4,2 1,0 5,1 5,8

Jacarilla 7   1   0,4 0,0 0,2 0,0

Montesinos, Los 16   6   0,9 0,0 1,5 0,0

Orihuela 454 17 101 18 25,5 17,0 24,5 20,9

Pilar de la Horadada 116 4 12 6 6,5 4,0 2,9 7,0

Rafal 12 1 5 2 0,7 1,0 1,2 2,3

Redován 32   1 1 1,8 0,0 0,2 1,2

Rojales 69   11 4 3,9 0,0 2,7 4,7

San Fulgencio 20   9 1 1,1 0,0 2,2 1,2

San Isidro 9 1 5 16 0,5 1,0 1,2 18,6

San Miguel de Salinas 19 1 9 1 1,1 1,0 2,2 1,2

Torrevieja 383 9 134 10 21,5 9,0 32,4 11,6

VEGA BAIXA (VB) 1.778 100 413 86 100,0 100,0 100,0 100,0

P. ALACANT 16.149 1.533 2.330 1.059        

C. VALENCIANA 45.326 3.060 6.990 3.546        

% VB s/ P. Alacant 11,0 6,5 17,7 8,1        

% VB s/ C. Valenciana 3,9 3,3 5,9 2,4        

Taula 5. Indicadors de protecció de la innovació. Total de 

sol·licituds 2008-17.

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).



261

8. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR AGROALIMENTARI A LA VEGA BAIXA

la seua elecció per part dels clients. Les empre-
ses de la Vega Baixa fan un ús reduït d’aquesta 
mena d’instrument, ja que es pot observar que 
entre els anys 2008 i 2017 el nombre de sol·li-
cituds a la Vega Baixa ha ascendit a 100 (taula 
5). En tot aquest període la xifra de sol·licituds 
de dissenys industrials suposa el 6,5% del total 
de la província d’Alacant i el 3,3% del total de la 
Comunitat Valenciana.

La utilització d’aquest instrument de protec-
ció entre les empreses de la Vega Baixa, fins i 
tot sent reduïda, és superior a la mitjana de la 
província d’Alacant i de la Comunitat Valenci-
ana quant al ràtio que suposen les sol·licituds 
respecte al total de treballadors, d’empreses i 
a la població. Així, s’observa que l’any 2017 les 
sol·licituds de dissenys industrials a la Vega 
Baixa suposen un 28,95% respecte al total de 
treballadors del municipi (en milers), un 0,26% 
respecte al total d’empreses, i un 7,74% en re-
lació amb la població total (en milers) (taula 5). 
Aquests mateixos ràtios són de 23,50, 0,24 i 
7,89% a la província d’Alacant i de 16,87, 0,20 i 
6,13% a la Comunitat Valenciana. 

Un altre dels instruments dels quals disposa 
una empresa per a protegir un aspecte o signe 
distintiu d’aquesta, és la protecció del nom co-
mercial. El nom comercial és un títol que conce-
deix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol 
signe o denominació com a identificador d’una 
empresa en el tràfic mercantil, impedint a uns 
altres la utilització d’aquests signes o altres 
idèntics o similars. 

A la Vega Baixa, el nombre de sol·licituds de 
noms comercials entre 2008 i 2017 ha ascendit 
a un total de 413 en tot el període (taula 5). Es 
pot observar com el nombre de sol·licituds de 
noms comercials realitzats en tot el període su-
posa el 17,7% del total de la província d’Alacant 
i el 5,9% de la Comunitat Valenciana. Aquests 
percentatges se situen per damunt dels regis-
trats en el cas de sol·licituds de dissenys indus-
trials.

Si es considera el nombre de sol·licituds de 
noms comercials en relació al total de treballa-
dors, total d’empreses i població, els ràtios que 
s’obtenen són inferiors als de la província i la 
Comunitat Valenciana. Així, l’any 2017 el ràtio 
respecte al total de treballadors ascendeix a 
50,40%, sent a la província 55,81 i a la Comu-
nitat Valenciana el 58,20%. En el cas del ràtio 
de sol·licituds respecte al total d’empreses, a la 
Vega Baixa es registra el 0,45% mentre que a 
Alacant la dada és d’un 0,58% i a la Comunitat 
Valenciana del 0,69%. Finalment, en relació a la 
població, el ràtio a la Vega Baixa és de 13,48%, 
mentre que a la província d’Alacant és d’un 
18,74 i a la Comunitat Valenciana és de 21,15%. 
No obstant això, en els anys 2015 i 2016 la Vega 
Baixa supera generalment els ràtios de la pro-
víncia i de la Comunitat Valenciana.

Una de les maneres de protegir la identitat cor-
porativa és a través del registre de les marques. 
Les empreses són conscients de la importància 
que té l’ús de les marques per a diferenciar els 
seus productes dels seus competidors. Donat el 
valor de les marques i la importància que una 
marca pot tindre per a l’èxit d’un producte en el 
mercat, és crucial assegurar-se que està regis-
trada en el mercat o els mercats pertinents. En 
el territori de la Vega Baixa s’observa com en el 
període analitzat (2008-17) el nombre de sol·li-
cituds de marques a la Vega Baixa ha ascendit a 
1.778 (taula 5). En el conjunt del període les sol-
licituds realitzades a la Vega Baixa han repre-
sentat l’11% del total de la província d’Alacant 
i el 3,9% del total de la Comunitat Valenciana.

La utilització d’aquest instrument de protecció 
a la Vega Baixa en 2017 té un pes menor al qual 
s’observa de mitjana a la província d’Alacant 
i en el conjunt de la Comunitat Valenciana. En 
2017, el ràtio de sol·licituds de marques en re-
lació al total de treballadors del municipi és de 
203,75% a la Vega Baixa, enfront del 292,24% 
que registra Alacant i al 289,05% de la Comu-
nitat Valenciana. En el cas del ràtio de sol·lici-
tuds de marques en relació al total d’empreses, 
s’observa com la Vega Baixa registra un 1,81%, 
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mentre que a Alacant i a la Comunitat Valencia-
na és d’un 3,04% i un 3,44% respectivament. Fi-
nalment, quant al pes en relació amb la població 
de cada territori, a la Vega Baixa les sol·licituds 
de marques ascendeixen al 54,49%, mentre que 
a la província d’Alacant és de 98,12% i a la Co-
munitat Valenciana del 105,03%. 

Finalment, s’analitza la utilització de patents 
per part d’empreses de la Vega Baixa. La patent 
és un títol de propietat industrial que reconeix 
el dret d’explotar en exclusiva la invenció pa-
tentada, impedint a uns altres la seua fabrica-
ció, venda o utilització sense consentiment del 
titular. La patent pot referir-se a un procediment 
nou, un aparell nou, un producte nou o un per-
feccionament o millora d’aquests. A la Vega Bai-
xa el nombre de sol·licituds entre 2008 i 2017 
és de 86 patents durant tot el període. Aquesta 
dada suposa el 8,1% del total de la província 
d’Alacant i el 2,4% de la Comunitat Valenciana.

El ràtio de nombre de sol·licituds de patents en 
relació al total d’empreses mostra com l’any 
2017 la rellevància d’aquest instrument va ser 
menor a la Vega Baixa (0,11%) que a la provín-
cia d’Alacant (0,17%) i a la Comunitat Valenciana 
(0,18%). En el cas dels ràtios de sol·licituds de 
patents respecte a total de treballadors i pobla-
ció, l’any 2017 es registren menors valors a la 
Vega Baixa que a Alacant i en el conjunt de la 
Comunitat Valenciana (11,80% respecte a total 
de treballadors i 3,15% respecte a total d’em-
preses). 

Finalment, la informació de concessions de 
subvencions de l’Oficina Espanyola De Patents 
i Marques mostra com les subvencions conce-
dides per al foment de les sol·licituds d’instru-
ments de protecció van ascendir a un total de 4 
(taula 6). Les 4 subvencions obtingudes supo-
sen el 10% del total de les concedides a la pro-
víncia d’Alacant i el 2,3% de la Comunitat Valen-
ciana. Quant a l’import concedit, va representar 
el 12,7% del total concedit per a la província i el 
2,6% de la Comunitat Valenciana.

Taula 6. Concessions subvencions Oficina Espanyola de 

Patents i Marques (OEPM)

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques)

Una vegada analitzats els diferents instruments 
de protecció de la innovació, a continuació, es 
tracta de determinar la rellevància que tenen a 
la Vega Baixa els sectors de mitjana-alta tecno-
logia i alta tecnologia1, a través de l’anàlisi de 
les empreses i els treballadors pertanyents a 
aquestes activitats en aquest territori.

En primer lloc, és destacable com les empre-
ses pertanyents a sectors manufacturers d’alta 
tecnologia són molt escasses a la Vega Baixa. 
Les dades per als anys compresos entre 2015 
i 2019 mostren valors inferiors a 5 (taula 7). En 
el cas dels sectors manufacturers de tecnolo-
gia mitjana-alta, el nombre d’empreses en 2019 
ascendeix a 41. Finalment, en el cas del sector 
de serveis d’alta tecnologia, s’observa en 2019 
una major presència dels mateixos a la Vega 
Baixa, amb un total de 99 empreses, que repre-
senten el 0,9% del total d’empreses de l’àrea, 
un percentatge lleugerament inferior al que es 
registra a la província d’Alacant (1,15%).

1 Classificació dels sectors d’alta tecnologia: sectors manufactu-
rers d’alta tecnologia: CNAE09 21, 26 i 30.3; sectors manufacturers 
de mitjana-alta tecnologia: CNAE09 20, 25.4, 27 a 29, 30 (excloent 
30.1 i 30.3) i 32.5 i serveis d’alta tecnologia: CNAE09 59 a 63 i 72.

Municipi-àrea Nº subvencions Import total

Almoradí 1 2.808

Rafal 1 2.745

Torrevieja 1 1.121

San Isidro 1 7.263

VEGA BAIXA (VB) 4 13.937

P. ALACANT 40 109.625

C. VALENCIANA 175 528.287

% VB s/ P. Alacant 10,0 12,7

% VB s/ C. Valenciana 2,3 2,6
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Pel que respecta al nombre de treballadors, 
l’anàlisi d’afiliats a la Seguretat Social en sec-
tors manufacturers d’alta tecnologia en els mu-
nicipis de la Vega Baixa mostra l’escassa pre-
sència d’aquesta mena d’activitats en aquest 
territori (taula 8). Així, en els municipis vinculats 
al Pacte Vega Baixa registra en 2019 un total de 
14 treballadors. 

Pel que fa els sectors manufacturers de mitja-
na-alta tecnologia, el nombre de treballadors a 
la Vega Baixa aconsegueix en 2019 un total de 
1.060 treballadors, la qual cosa suposa el 15.9% 
del total de la província d’Alacant. Els treballa-
dors en sectors manufacturers de mitjana-alta 
tecnologia respecte al total de treballadors de 
la Vega Baixa (1%) és igual al que s’obté a la 
província d’Alacant (1%). 

Finalment, les dades sobre els serveis d’alta 
tecnologia mostren com a la Vega Baixa els tre-
balladors d’aquest sector aconsegueix en 2019 
un total de 918 treballadors que suposen el 
8.2% del total de la província d’Alacant.

En definitiva, els instruments de protecció 
de la innovació com a patents, dissenys in-
dustrials, noms comercials i marques no són 
utilitzades en gran manera per les empreses 
de la Vega Baixa. No obstant això, s’obser-
ven dades rellevants quant als indicadors de 
noms comercials i marques que ens indiquen 
una aposta decidida d’empreses de l’àrea per 
estratègies d’innovació en comercialització. A 
més, la presència de sectors d’alta tecnologia 
és molt reduïda en tot el territori, tenint més 
rellevància els sectors de tecnologia mitja-

    2015 2016 2017 2018 2019

PATE Litoral Sur 
Alacant

Sectors manufacturers d’alta tecnologia < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Sector serveis d’alta tecnologia 343 366 357 412 356

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 380 382 393 414 454

PATE Vega Baixa

Sectors manufacturers d’alta tecnologia 10 13 16 13 14

Sector serveis d’alta tecnologia 376 366 429 442 562

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 522 529 527 570 606

TOTAL Vega Baixa 
(VB)

Sectors manufacturers d’alta tecnologia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sector serveis d’alta tecnologia 719 732 786 854 918

Sectors manufacturers de mitja-alta tecnologia 902 911 920 984 1.060

TOTAL AT VB / EM-
PRESAS VB (%)

Sectors manufacturers d’alta tecnologia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sector serveis d’alta tecnologia 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

  2015 2016 2017 2018 2019

Sectors manufacturers d’alta tecnologia < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

PATE Litoral Sur Alacant          

PATE Vega Baixa < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 42 40 38 42 41

PATE Litoral Sur Alacant 7 7 6 5 5

PATE Vega Baixa 35 33 32 37 36

Sector serveis d’alta tecnologia 93 84 84 90 99

PATE Litoral Sur Alacant 33 32 30 33 32

PATE Vega Baixa 60 52 54 57 67

TOTAL AT 135 124 122 132 140

Taula 7. Nombre d’empreses inscrites en la Seguretat 

Social en sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia. 

Font: Estadística d’empreses inscrites en la Seguretat So-

cial (4 trimestre), 2019 (2 trimestre). Conselleria d’Econo-

mia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Taula 8. Nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 

Social en sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia.

Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat So-

cial. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-

tius, Comerç i Treball
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na-alta i els serveis d’alta tecnologia. Al costat 
d’això, s’observa una elevada concentració es-
pacial d’aquests sectors en els municipis amb 
major població (Orihuela i Torrevieja). Es posa 
de manifest, per tant, com el comportament 
innovador de les empreses d’aquesta àrea pot 
considerar-se feble, amb baixa participació de 
sectors d’alta tecnologia o baixa incorporació 
d’activitats intensives en coneixement en els 
sectors productius, la qual cosa no contribueix 
a la millora en la productivitat de les indústri-
es. És necessària una capacitat de modernit-
zació i de resposta a les noves demandes i a 
la competència internacional i la cerca d’una 
cultura innovadora en moments en els quals 
les capacitats competitives basades en la ge-
neració i introducció d’innovacions són essen-
cials. Aquesta realitat de baixa intensitat tec-
nològica de les empreses en el territori no és 
incompatible que existisquen empreses en el 
territori amb elevats nivells d’innovació (pro-
ducte, procés, comercialització, organitzativa, 
etc.). Al costat d’això, seguint l’enfocament me-
todològic de territoris intel·ligents-innovadors, 
no n’hi ha prou amb la presència d’empreses i 
empresaris innovadors, sinó que tant en l’àm-
bit de les institucions públiques com de la so-
cietat civil, l’emergència de tals actors resulta 
clau per a orientar les estratègies dinamit-
zadores més enllà d’objectius exclusivament 
econòmics.

3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

3.1 CAPACITAT INNOVADORA DEL TERRITORI: 
TEIXIT EMPRESARIAL

El teixit empresarial del territori està carac-
teritzat per un predomini de petites i mitjanes 
empreses. Per exemple, en el cas de l’agricul-
tura s’observa un predomini de xicotetes explo-
tacions. La grandària reduïda de les empreses 
condiciona la seua capacitat innovadora per di-
ferents raons:

• Falta de recursos financers per a abordar 
projectes d’innovació.

• Absència de visió estratègica (a llarg termi-
ni) sobre la necessitat d’innovar.

• Escassa formació-capacitació dels xicotets 
empresaris (especialment agricultors) a 
l’hora de dissenyar i gestionar un projecte 
d’innovació.

No obstant això, un conjunt rellevant d’empre-
ses de certa grandària i associacions de xico-
tets productors han apostat per la innovació 
com a eix estratègic de la seua competitivitat.

L’associacionisme agrari constitueix un dels 
principals instruments per al desenvolupament 
econòmic dels sectors agrícoles, ramaders i fo-
restals, davant els reptes als quals s’enfronten 
en el segle XXI. La major obertura dels mercats 
i internacionalització d’aquests, així com tots 
aquells aspectes que acompanyen a la globa-
lització, requereixen la posada en marxa i man-
teniment de fórmules associatives que perme-
ten una millora de la concentració i ordenació 
de l’oferta, optimització de recursos humans i 
econòmics en la transformació dels productes 
agraris i en definitiva una millora de la competi-
tivitat del conjunt de la cadena de valor.

Més enllà d’aquests avantatges clàssics, l’asso-
ciacionisme permet una major participació del 
sector productor en la resta de la cadena ali-
mentària, aportant transparència a la presa de 
decisions pròpies de la transformació i comer-
cialització dels productes agraris i mantenint 
al mateix temps l’activitat econòmica lligada al 
territori com un important element vertebrador 
del medi rural.

Existeixen diferents figures associatives com 
les cooperatives i societats agràries de trans-
formació.

Les Societats Agràries de Transformació (SAT) 
són societats civils de finalitat econòmic-soci-
al en relació amb la producció, transformació, 
i comercialització de productes agrícoles, ra-
maders o forestals, la realització de millores 
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en el medi rural, promoció i desenvolupament 
agraris així com a la prestació de serveis co-
muns relacionats amb aquests conceptes. Per 
tant, posseeixen personalitat jurídica pròpia 
i la seua habilitació precisa en primer lloc de 
la seua constitució i en segon lloc de la seua 
inscripció en el Registre corresponent. A més, 
les SAT poden associar-se o integrar-se entre 
si per a desenvolupar les mateixes activitats 
creant una agrupació de SAT també amb per-
sonalitat jurídica i capacitat per a obrar. L’ori-
gen d’aquesta mena de societats es remunta 
als Antics Grups Sindicals de Colonització des 
de 1941 i als “Horts Familiars”. A la Vega Baixa 
existeix un número rellevant de SAT2.

La innovació que es realitza en el sector agroali-
mentari es manifesta al llarg de tota la cadena de 
valor del sector: producció, transformació, i co-
mercialització de productes agrícoles, ramaders. 
Quant a les característiques de les innovacions 
predominen les innovacions incrementals, sent 
menys predominants les innovacions radicals. 
Una tipologia de la innovació que sol abordar-se 
és la que distingeix entre innovació de producte, 
innovació de procés, altres tipus d’innovació (or-
ganitzativa, comercialització, etc.). A continuació 
s’exposen alguns exemples o perfils de la inno-
vació del sector agroalimentari en el context de 
la tipologia anteriorment apuntada.

Innovació de producte

En l’àmbit del sector agrícola, la innovació de 
producte se centra en la introducció de nous pro-
ductes o varietats dels ja existents. Per exemple, 
quant a productes agrícoles molt rellevants a la 
Vega Baixa s’han introduït noves varietats de lli-
mera. A Espanya trobem fonamentalment dues 
varietats que són la llima Fina i la llima Verna, 
encara que existeixen altres huit diferents que 
són utilitzades amb menor freqüència. Al mateix 
temps, s’observa una diversificació sobre la base 
de nous productes en el sector de fruites i hor-
talisses: bròcoli, magrana, bacora, moniato, entre 

2 https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/indus-
tria-agroalimentaria/sociedades-agrarias-de-transformacion/

altres. Per exemple, en el cas de l’all s’ha introduït 
l’all negre. Normalment aquests nous productes i 
varietats que aporten una major qualitat responen 
a demandes detectades en els mercats (consu-
midors) en el context d’una dieta saludable, cada 
vegada més valorada, o d’uns gustos diferenciats 
(productes sense llavors-llavors). L’all negre és un 
producte que ofereix multitud de possibilitats cu-
linàries i que pot fer les delícies dels consumidors 
amb la preparació de diferents receptes.

L’augment de la productivitat del sector agrí-
cola en els últims 20 anys s’ha degut en gran 
manera a l’obtenció de noves varietats. Però 
la millora de la productivitat en el sector hor-
tofructícola no és l’única cosa que persegueix 
la millora vegetal. L’obtenció de varietats amb 
unes qualitats organolèptiques i uns determi-
nats valors nutricionals són uns altres dels rep-
tes als quals s’enfronta la indústria diàriament. 
Gràcies a la millora vegetal s’han obtingut va-
rietats que satisfan les demandes del mercat. 
Si comparàrem les fruites i hortalisses a les 
quals podíem accedir en el mercat fa unes dè-
cades amb les actuals, observaríem una gran 
diferència. Posar una nova varietat en el mercat 
és un procés lent (fins a 14 anys en el cas dels 
fruiters) i costós (d’1 a 1,5 milions d’euros). Per 
a aconseguir noves varietats, la indústria de lla-
vors del sector hortofructícola inverteix el 20% 
dels seus ingressos en I+D (dada referida a ni-
vell internacional).

En l’àmbit de la indústria agroalimentària tam-
bé es produeixen innovacions destacables so-
bre la base de nous productes elaborats a partir 
de productes agrícoles, especialment en l’àmbit 
de fruites i hortalisses en el context de la Vega 
Baixa: llima, carxofa, alls, magrana, entre altres. 
Apuntem alguns exemples: tomaca i pimentó 
fregit amb tonyina, fritada-samfaina d’horta-
lisses, carxofes romana senceres, suc de ma-
grana, suc concentrat de llima, conserva d’alls, 
tomaca natural ratllat, etc.

Una línia fonamental d’innovació de producte és 
oferir un producte de qualitat i saludable, mini-
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mitzant o eliminant els conservants i additius 
químics.

En el context de nous productes, un eix estratègic 
són els productes ecològics. L’Agricultura Ecolò-
gica, denominada també biològica, és un sistema 
de producció i elaboració que té com a objectiu 
l’obtenció d’aliments d’òptima qualitat, lliures de 
residus, minimitzant l’impacte humà en el medi 
ambient. Utilitza els recursos naturals de mane-
ra òptima, contribuint a preservar la biodiversi-
tat vegetal i animal, i que aposta per impulsar 
el desenvolupament local sostenible de la zona. 
Això suposa utilitzar la naturalesa sense trencar 
el seu cicle biològic, extraure de la terra el que la 
terra és capaç de donar sense sobreexplotar-la 
amb l’ús de substàncies contaminants. La norma 
regula la producció de productes agraris vius, o 
no transformats (vegetals, animals, animals de 
l’aqüicultura i algues), productes agraris trans-
formats destinats a ser utilitzats per a l’alimen-
tació humana, pinsos, material de reproducció 
vegetativa i llavors, així com els llevats.

A través de l’Agricultura Ecològica es pretén 
aconseguir els següents objectius:

• Produir aliments de màxima qualitat, sanità-
ria i organolèptica.

• Preservar la seguretat alimentària.

• Ser mediambientalment sostenible i econò-
micament rendible.

• Afavorir el desenvolupament rural.

• Treballar de forma integrada amb els eco-
sistemes.

• Augmentar o mantindre la fertilitat dels sòls.

• Emprar al màxim els recursos renovables i 
locals.

• Evitar les formes de contaminació que pu-
guen resultar de les tècniques agràries.

• Mantindre la diversitat genètica del sistema 
agrari i del seu entorn.

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comuni-
tat Valenciana (CAECV3) és l’Autoritat de Control 
encarregada de certificar els productes agroa-
limentaris ecològics d’origen vegetal o animal, 
transformats o no, en la Comunitat Valenciana.

El sector ecològic de la Comunitat Valenciana 
continua creixent de manera imparable. Si 2018 
va tancar amb 114.509 hectàrees certificades, un 
18,6% més que en 2017, en el primer semestre de 
2019, la superfície ja ha superat amb escreix tot el 
que es va certificar en 2018. A 30 de juny de 2019, 
les tres províncies compten amb 143.404 hectà-
rees certificades, 28.895 hectàrees més que l’any 
passat, o cosa que és el mateix, un 25,2% més.

En aquests moments, la superfície dedicada a 
l’agricultura ecològica en la Comunitat Valenci-
ana representa el 6,1% de la Superfície Agrà-
ria Total i el 17,5% de la Superfície Agrària Útil, 
quan al tancament de 2018 les xifres eren del 
5,7% i del 13,9%, respectivament.

L’evolució de l’agricultura ecològica a la Comu-
nitat Valenciana continua oferint dades espec-
taculars. El nombre d’operadors que han decidit 
apostar per aquest mètode de producció en un 
any a la província d’Alacant ha augmentat un 
14%, mentre que la superfície dedicada a ella 
ha crescut en un 19% fins a depassar les 40.000 
hectàrees. Aquestes dades situen a la Comuni-
tat com a líder nacional en el creixement del 
nombre d’operadors i de superfície d’agricultu-
ra ecològica en 2017. Es confirma la tendència 
de creixement sostingut i la consolidació de la 
producció ecològica, que manté a Espanya com 
a primer país de la UE en superfície agrícola 
dedicada a aqueix sistema de cultiu amb més 
de dos milions d’hectàrees, i un dels cinc més 
importants del món.

La superfície d’agricultura ecològica a la pro-
víncia d’Alacant representa el 42,2% del total 

3 http://www.caecv.com/
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de la superfície de la Comunitat, mentre que a 
València suposa un 44,5% i a Castelló un 13,2%. 
A la Vega Baixa trobem un nombre destaca-
ble d’agricultors i productors que actuen en el 
marc de l’agricultura ecològica. Per exemple, 
segons CAECV a Orihuela hi ha 5 operadors i a 
Cox altres 5.

Innovació de procés

L’anàlisi de les innovacions de procés que s’han 
generat ha de partir del coneixement del procés 
complet de producció del sector agrícola. 

D’una banda, hi ha una primera part fonamental 
que és la generació del producte agrícola en el 
camp: preparació de la terra, llavorar, reg, labors 
de seguiment i desenvolupament del producte, 
inputs necessaris (abonaments, plaguicides, 
pesticides), fins a culminar amb la recol·lecció. 
En aquest àmbit s’han començat a introduir 
noves tecnologies de mecanització-automa-
tització que faciliten algunes fases del procés: 
llavorar, gestió eficient i automatitzada del reg, 
recol·lecció (en els casos i tasques en què és 
possible). S’ha destacat que l’aigua és un dels 
recursos més escassos del sector, per tant, són 
necessàries millores i innovacions en els siste-
mes i controls del regadiu. De totes maneres, 
sobretot en la preparació de la terra, llavorar, 
manteniment i recol·lecció encara s’exigeix un 
ús intensiu de mà d’obra (en gran manera, amb 
baixa qualificació).

D’altra banda, com la majoria dels productes 
són peribles (cítrics, fruites i hortalisses) des-
prés de la seua recol·lecció continuen en el 
seu procés de maduració i senescència, degra-
dant-se i perdent, per tant, qualitat i duració. És 
per això que la recol·lecció i tots els processos 
que a continuació es detallen són de gran im-
portància per a la posterior comercialització en 
gran consum.

El procés de manipulat del fruit (exposem 
l’exemple dels cítrics) en els magatzems se-
gueix el següent esquema:

1. Recol·lecció

2. Transport al magatzem

a. Classificació per color, tractament fun-
gicida, desverdiment amb etilé

b. Tractament fungicida, emmagatzemat-
ge frigorífic

3. Tractament fungicida en bany o cortina 
d’espuma

4. Esbandida amb aigua

5. Cera a l’aigua + fungicida

6. Assecat

7. Classificació per qualitat

8. Calibrat

9. Envasat

10. Paletització

a. Refredament, emmagatzematge tem-
poral

b. Càrrega, transport

En el procés de manipulació del producte s’han 
introduït importants innovacions d’automatit-
zació (transformació mecànica i digital dels 
processos), encara que certes tasques exigei-
xen encara un ús intensiu de mà d’obra (amb 
certa qualificació).

En la indústria agroalimentària s’han introduït 
també millores de procés (tractament i classifica-
ció del producte, conservació, envasament, con-
trol de qualitat, etc.) mitjançant la introducció de 
noves tecnologies (mecanització-automatització).

Tant les innovacions de procés del sector agrí-
cola com de la indústria alimentària contribuei-
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xen a la millora del producte com a una impor-
tant reducció de costos en les empreses.

Algunes innovacions de procés (i també orga-
nitzatives) s’han desenvolupat per a la millora 
de l’impacte ambiental del sector: abonaments 
i fitosanitaris, gestió de residus. Les estratègi-
es de l’economia circular -impulsades des de 
la Unió Europea- han d’elaborar-se i estendre’s 
en el territori.

Innovació de comercialització

Donada la rellevància de les exportacions de 
productes agrícoles -destacada en altres parts 
de l’Informe-, la millora de la comercialització és 
una aposta estratègica per a mantindre i ampli-
ar els mercats de destinació, adaptant-se a les 
noves tendències de consum dels consumidors.

De la mateixa manera, les millores de comerci-
alització poden contribuir a millorar la reducció 
de marges comercials que imposa la cadena de 
comercialització, molt més concentrada que el 
sector agrícola i la indústria alimentària.

Un nombre ampli d’empreses -tal com s’ha 
destacat en l’apartat 2- han realitzat accions 
actives de màrqueting amb el registre de mar-
ques i noms comercials tant el sector agrícola 
com en la indústria alimentària. Al costat d’això, 
i en connexió a innovacions de procés, s’han in-
troduït millores en l’envasament dels productes 
agrícoles, ajustant-se a les noves demandes 
dels consumidors i de la societat (menor quan-
titat de productes en envàs, envasos més sos-
tenibles des del punt de vista mediambiental). 
Un repte del sector és l’eliminació del plàstic 
en l’envasament i la seua substitució per altres 
materials biodegradables i no sintètics.

Al costat d’estratègies actives de màrqueting 
innovador, un atribut fonamental -cada vegada 
més valorat i implementat per les empreses- és 
la certificació de la qualitat dels productes:

• Certificacions d’àmbit internacional (per 
exemple, a la Unió Europea): Food Standard i 
Linking Environment and Farming.

• Denominació d’Origen, Denominació Especí-
fica i Especialitat Tradicional Garantida.

• Marques de Qualitat d’àmbit subestatal.

• Eurep-Gap, Uneix 155001 i similars.

• Brc, Ifs i similars.

• Sistemes de Certificació Exclusius de Cade-
nes de Distribució.

La gran majoria de les empreses té una certi-
ficació global, que és un certificat de garantia 
que els aliments compleixen amb la qualitat, la 
seguretat alimentària, els criteris de sostenibi-
litat, que respecten el benestar dels seus treba-
lladors i el medi ambient.

L’agricultura i els productes ecològics és 
també una estratègia de diferenciació que pot 
ser secundada mitjançant organismes certi-
ficadors.

En aquest context, és important també destacar 
els projectes-accions realitzades a través de 
l’associacionisme en la promoció de marques 
producte-territori:

• Associació de la Carxofa Vega Baixa.

• Associació de Productors de la Bacora d’Al-
batera.

• Associació de la Nora de Guardamar.

De totes maneres, determinats nous canals de 
comercialització com el comerç on-line han si-
gut escassament explorats i aplicats en el terri-
tori. La digitalització -agricultura 4.0 i indústria 
4.0- és una assignatura pendent en el territori. 
Des d’associacions de productors ens comen-
ten que en gran part del camp -explotacions 
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agrícoles- no hi ha cobertura de telefonia mòbil, 
la qual cosa dificulta qualsevol procés de digi-
talització-automatització que es vulga abordar.

Un número ampli de les innovacions s’han re-
alitzat en cooperació amb proveïdors (llavors, 
fitosanitaris, regadiu), amb clients directes 
del sector (empreses comercialitzadores, per 
exemple envasat), amb empreses d’altres sec-
tors (per exemple, restauració-gastronomia) i 
amb centres d’investigació-formació. Aquesta 
qüestió ens apunta a la generació d’una innova-
ció col·lectiva i col·laborativa que s’articula en el 
territori sobre la base de coneixement tàcit -no 
codificat- que pot ser una de les claus afegides 
de la competitivitat i acompliment del territori.

Encara que el sector agroalimentari espanyol 
es localitza de manera difusa en el territori na-
cional, existeixen determinades àrees en les 
quals la concentració d’empreses agroalimen-
tàries és molt elevada i a més, en molts casos, 
el nivell d’especialització territorial en aquest 
sector és també molt alt, la qual cosa porta a 
considerar a aquestes àrees com a clústers 
agroalimentaris. La figura del clúster té el seu 
origen en un model sobre aglomeració indus-
trial desenvolupat per Michael Porter (1990). 
Porter va adoptar la idea de clústers empresa-
rials com a concepte teòric definint-los com 
a “concentracions geogràfiques d’empreses 
interconnectades, proveïdors especialitzats, 
proveïdors de serveis, indústries relacionades, 
i institucions en un camp particular que compe-
teixen però també cooperen” (Porter, 1998). En 
aquesta teoria es destaca el paper positiu sobre 
la competitivitat empresarial derivat de les eco-
nomies externes d’aglomeració i de la intensitat 
de les interaccions i vincles de cooperació entre 
les empreses i institucions situades a l’interior 
d’aquestes àrees. 

Els vincles entre les empreses i les institucions 
en competència és la base de la major eficièn-
cia relativa de les economies estructurades en 
clústers. En concret, un clúster en una deter-
minada regió afavoreix el creixement i el nivell 

de la indústria de la regió a través fonamental-
ment de tres raons: l’increment de la producti-
vitat, la millora de la capacitat d’innovació i l’es-
tímul en la formació de noves empreses (Porter, 
2008). Pel que respecta a la productivitat, les 
empreses en els clústers es beneficien de certs 
aspectes com són l’accés eficient a inputs i 
treballadors especialitzats, a serveis especialit-
zats, a informació, a institucions, i a altres béns 
públics; la facilitat per a la coordinació i per a 
realitzar operacions entre les empreses; la rà-
pida difusió de les millors pràctiques; i els forts 
incentius per a millorar enfront de rivals locals. 
En segon lloc, els clústers estimulen i fan pos-
sible les innovacions per la major probabilitat 
de percebre les oportunitats d’innovació, per la 
presència de múltiples proveïdors i institucions 
que serveixen de suport a la creació de coneixe-
ment i per la facilitat d’experimentació donats 
els recursos disponibles a nivell local. Final-
ment, els clústers faciliten l’aparició de nous 
negocis ja que el clúster afavoreix la percepció 
d’oportunitats de negoci. En definitiva, tant en 
el model del districte industrial com en el del 
clúster es destaca la presència d’economies 
externes com a element clau que explica l’efi-
caç funcionament de les empreses en aquestes 
àrees.

Nombrosos estudis s’han dirigit a comprovar 
empíricament la influència de la localització 
en aquestes àrees sobre la competitivitat i el 
resultat empresarial, mostrant en la majoria 
dels casos que la localització té efectes posi-
tius sobre la productivitat de l’empresa, sobre 
variables financeres i de resultats empresari-
als o sobre la seua capacitat innovadora i ex-
portadora. A partir d’aquests treballs s’ha anat 
reconeixent que l’aglomeració d’empreses de la 
mateixa indústria o afins juga un paper decisiu 
en la creació d’avantatges competitius en rela-
ció amb les empreses aïllades, mostrant a més 
uns efectes positius sobre el desenvolupament 
del territori. Aquestes experiències positives 
d’aglomeracions han portat al fet que la majoria 
d’administracions públiques elaboren progra-
mes i mesures centrades en el clúster. A Europa 
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són nombrosos els programes que actualment 
estan desenvolupant-se tant a nivell nacional 
com regional de suport a clústers. Per tant, des 
d’un punt de vista operatiu, els clústers s’han 
configurat com a instrument de polítiques pú-
bliques, en vincular-se l’existència de clústers a 
la millora de la competitivitat empresarial amb 
efectes positius sobre l’activitat productiva i el 
creixement de les regions.

L’anàlisi dels clústers s’ha dirigit tant als sec-
tors manufacturers tradicionals com a sectors 
d’alta tecnologia i als serveis. També el sec-
tor agroalimentari ha sigut objecte d’estudis 
consolidats en la figura del clúster. El mateix 
Michael Porter (1998) detalla en un dels seus 
treballs l’existència d’un clúster del vi a Califòr-
nia. Des de llavors s’han anat multiplicant els 
treballs que tracten d’estendre aquesta teoria 
al sector agroalimentari, analitzant clústers 
agroalimentaris en diferents països. En el cas 
del clúster agroalimentari, aquest estaria confi-
gurat per una concentració geogràfica d’empre-
ses de la indústria de l’alimentació i begudes i 
d’empreses agrícoles i ramaderes, ajunte altres 

components de suport a aquestes indústries, 
com a proveïdors d’inputs i inputs, empreses de 
serveis, distribuïdors, així com organitzacions 
i institucions públiques i privades que presten 
serveis avançats al conjunt d’empreses del sis-
tema. 

A partir del concepte general de clúster, es pot 
definir el clúster agroalimentari destacant els 
components que conformarien aquest clús-
ter. En aquest cas, el clúster agroalimentari 
es defineix per l’existència d’una concentra-
ció geogràfica d’empreses transformadores 
de productes agrícoles i ramaders (indústria 
agroalimentària) i d’empreses agrícoles i ra-
maderes. Al costat d’aquestes, es localitzen 
empreses proveïdores d’inputs a la producció 
agrària i agroalimentària (fertilitzants i produc-
tes químics, envasos, plàstics, maquinària, etc.) 
i empreses proveïdores de serveis (financers, 
distribució, sostenibilitat, eficiència energètica, 
gestió tècnica i econòmica, control i certifica-
ció de la qualitat, promoció, màrqueting agro-
alimentari, etc.). També formen part del clúster 
les institucions de suport públiques i privades 

Font: Giner, J.M. i Santa María, M.J. (2018b).Figura 1. Principals components d’un clúster agroali-

mentari.
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localitzades en l’àrea (associacions professio-
nals, centres de formació, universitats, centres 
tecnològics, grups d’acció local, cambres de 
comerç, consells reguladors, etc.). Per tant, en 
el centre d’un clúster agroalimentari, se situen 
les empreses de transformació de les matèries 
primeres agràries, ramaderes o pesqueres, que 
produeixen el producte per al consumidor. Hi 
ha un gran vincle entre produccions agrícoles i 
agroalimentàries, ja que sense matèria primera 
no pot haver-hi indústria agroalimentària, però 
cal tindre en compte que derivat de les facilitats 
de transport i de comerç exterior és freqüent 
també proveir-se de matèria primera en dife-
rents llocs. En definitiva, al costat de les em-
preses agroalimentàries i del sector primari, el 
clúster agroalimentari està format per altres 
components que serveixen de suport a aques-
tes indústries. En el quadre es poden observar 
els principals components d’un clúster de la 
indústria agroalimentària: proveïdors d’inputs 
i inputs per a l’agricultura i la indústria agro-
alimentària, empreses de serveis, distribuïdors 
i operadors logístics, associacions sectorials, 
centres formatius, centres d’investigació i con-
sells reguladors.

Diversos estudis han identificat l’existència de 
clústers agroalimentaris -potencials, espon-
tanis- a la Vega Baixa des d’un punt de vista 

quantitatiu. Per exemple, en el treball de Giner 
i Santa María (2017) s’identifiquen 10 clústers 
agroalimentaris (taula 9), entre els quals apa-
reix el sistema local de treball d’Orihuela amb 
especialització en el sector Processat i conser-
vació de fruites i hortalisses (CNAE 103).

En un altre treball de recerca (Giner i Santa Ma-
ría, 2018a) mitjançant una altra tècnica quan-
titativa -Índex Clúster- s’identifiquen 4 clústers 
rellevants (vinculats a determinats sistemes 
locals de treball) a la Vega Baixa en l’àmbit del 
sector Processat i conservació de fruites i hor-
talisses (CNAE 103): Almoradí, Catral, Callosa 
de Segura i Orihuela. 

El potencial del clúster agroalimentari a la Vega 
Baixa del Segura (Giner i Santa María, 2018b) és 
el que es crea a partir de l’existència d’un total 
de 1.663 empreses pertanyents als diferents 
sectors que integren aquest clúster. En concret, 
les empreses que pertanyen al nucli del clúster 
(Taula 10), sector agrícola-ramader, indústria 
alimentària i sector de comerç a l’engròs de 
productes alimentosos, representen un 34% del 
total, mentre que la resta d’empreses corres-
ponen a proveïdors i auxiliars del clúster (Taula 
11). D’altra banda, destaca que les empreses 
del nucli del clúster agroalimentari suposen 
el 10,4% del total d’empreses de la comarca, 

   

% DE LA INDÚSTRIA
AGROALIMENTARIA (IA) DELS 

CLÚSTERS SOBRE EL TOTAL DE IA 
NACIONAL

% DE LA INDÚSTRIA
AGROALIMENTARIA (IA) 
DELS CLÚSTERS SOBRE 
EL TOTAL DE INDÚSTRIA 

EN ELS CLUSTERS
SECTOR

ESPECIALITZACIÓPROVÍNCIA CENTRE-SLT NOMBRE OCUPACIÓ VENDES NOMBRE OCUPACIÓ

Alacant Benidorm 0,2 0,2 0,1 21,0 41,5 108

Alacant Jijona/Xixona 0,2 0,3 0,2 58,6 78,2 108

Alacant Novelda 0,2 0,2 0,1 22,4 26,4 108

Alacant Orihuela 0,3 0,1 0,1 19,9 24,6 103

València Alzira 0,4 0,6 0,3 14,9 29,6 108

València Carlet 0,1 0,4 0,2 10,4 31,4 107

València Cheste 0,1 0,8 0,9 23,0 53,3 101

València Navarrés 0,0 0,2 0,2 14,6 62,7 107

València Oliva 0,1 0,3 0,3 29,0 80,8 103

València Requena 0,2 0,2 0,2 45,5 61,4 110

Taula 9. Clusters agroalimentaris rellevants en la Comuni-

tat Valenciana: dades bàsiques i sector especialització.

Font: Giner i Santa María (2017).
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Taula 10. Activitats principals en els sectors del nucli del 

clúster d’agroalimentació.

Nota. Apareixen aquells subsectors amb almenys 10 em-

preses o 100 treballadors.

Font: Giner i Santa María (2018b).

Taula 11. Activitats principals en els sectors proveïdors 

i auxiliars del clúster.

Nota. Apareixen aquells subsectors amb almenys 10 

empreses o 100 treballadors.

Font: Giner i Santa María (2018b).

Sector Activitat (CNAE 4 dígits)

Agrícola-ramader

-cultiu de cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses

- cultiu d’hortalisses, arrels i tubèrculs

- altres cultius no perennes

- cultiu de cítrics

Industria alimentaria

- processat i conservació de carn

- altres processats i conservació de fruites i hortalisses

- elaboració de gelats

- fabricació de pa i productes frescos de forn i pastisseria

Comercio por mayor p. alimenticios

- comerç a l’engròs de cereals, tabac, llavors i aliment per a animals

- comerç a l’engròs de fruites i hortalisses

- comerç a l’engròs de carn i productes càrnics

- comerç a l’engròs de begudes

- comerç a l’engròs de pescat i marisc i altres productes alimentosos

- comerç a l’engròs no especialitzats de productes alimentosos, begudes i tabac

Activitat (CNAE 4 dígits)

Activitat de suport a l’agricultura

Tractament de llavors per a reproducció

Fabricació de cordes, cordells, caramells i xarxes

Fabricació d’envasos i embalatge de fusta

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

Fabricació d’envasos i embalatge de plàstic

Reparació de maquinària

Reparació i manteniment naval

Construcció d’edificis no residencials

Construcció d’altres projectes d’enginyeria civil 

Altres activitats de construcció especialitzada

Intermediaris del comerç de productes diversos

Comerç a l’engròs d’altra maquinaria i equip

Comerç a l’engròs no especialitzat

Comerç al detall en establiments no especialitzats amb predomini en productes alimentosos, begudes i tabac

Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats

Comerç al detall de carn i productes càrnics en establiments especialitzats

Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

Altre comerç al detall de productes alimentosos en establiments especialitzats

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzant, animals de companyia i aliments per al establiments especialitzats

Transport de mercaderia per carretera

Activitats annexes al transport terrestre

Activitats d’agents i corredors d’assegurances

Activitats jurídiques

Activitats de comptabilitat, llibres, auditoria i assessoria fiscal 

Altres activitats de consultoria de gestió empresarial

Serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tècnic

Assajos i anàlisi tècnics

Agències de publicitat

Altres activitats professionals, científiques i tècniques

Alquiler de maquinària i equip per a la construcció i enginyeria civil

Activitats de les empreses de treball temporal

Altres activitats de suport a les empreses 
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tenint major representació les empreses de 
comerç a l’engròs de productes alimentosos, 
que suposen el 6,2%. La resta d’empreses que 
conformen el clúster, proveïdores i auxiliars, re-
presenten el 20,3% del total d’empreses de la 
comarca. En conjunt, les empreses del clúster 
suposen, per tant, un 30% del total d’empreses 
de la Vega Baixa.

Quant a l’ocupació, destaca com les empreses 
del nucli del clúster agroalimentari represen-
ten el 20% de l’ocupació total de la Vega Baixa, 
corresponent una mica més de la meitat a l’ús 
d’empreses de comerç a l’engròs de productes 
alimentaris. L’ús de les empreses proveïdores 
i auxiliars del clúster suposa quasi el 30% del 
total. Per tant, l’ocupació total d’empreses del 
clúster representa un 50% del total de l’ocupa-
ció de la Vega Baixa (Giner Pérez i Santa María 
Beneyto, 2018b).

3.2 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ: ACTORS DE 
LA INNOVACIÓ EN EL TERRITORI

Al costat del sistema de petites i mitjanes em-
preses del clúster existeixen altres components 
que també formen part del clúster –anterior-
ment apuntat-, en concret, diferents organitza-
cions i institucions que presten serveis avan-
çats al conjunt d’empreses del sistema. Dins 
d’aquestes organitzacions es poden distingir 
les institucions científiques i d’investigació, les 
associacions empresarials i de formació i les 
institucions públiques que presten serveis es-
pecialitzats de suport a les empreses.

1) Institucions científiques i infraestructures 
tecnològiques de suport a la innovació

En l’entorn pròxim de la Vega Baixa es troben 
la Universitat Miguel Hernández i Universitat 
d’Alacant. Determinats departaments d’aques-
tes Universitats desenvolupen línies d’inves-
tigació en diversos camps d’interés com la 
biodiversitat agrícola i la millora genètica de 
varietats, la qualitat i seguretat alimentària, la 
investigació en fructicultura i tècniques de pro-

ducció, etc. En aquests grups d’investigació, que 
duen a terme activitats d’I+D, es realitza la pro-
ducció de coneixements científics que serviran 
per a donar suport a l’activitat de les empreses. 
A més de proveir de coneixement i tecnologia, 
proporcionen personal qualificat que, al seu 
torn, contribueix a potenciar la competitivitat de 
les empreses locals.

D’altra banda, també exerceixen una funció 
rellevant de suport al sector les Oficines de 
transferència de resultats d’investigació (OTRI). 
Aquestes persegueixen promoure i catalitzar 
les relacions eficaces d’intercanvi de coneixe-
ment aplicat a les necessitats de les empreses, 
facilitant la seua transferència. La missió genè-
rica de les OTRI és promoure, dins de les Uni-
versitats, la generació de coneixements concor-
des amb les necessitats de l’entorn, i facilitar la 
transferència d’aquests.

La Universitat d’Alacant disposa d’una Seu Uni-
versitària a Orihuela al costat de la Càtedra Ar-
quebisbe Loazes, recuperant la història de la 
Universitat d’Orihuela, una de les més antigues 
d’Espanya. També té una Seu Universitària a 
Torrevieja i una Aula Universitària a Guardamar 
del Segura.

L’Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) 
és el Centre universitari més antic de la província 
d’Alacant. Imparteix els següents títols: el Grau 
en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, 
el Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments, el 
Màster d’Enginyer Agrònom. S’ofereixen a més 
al campus els Màsters oficials en: Agroecologia, 
Desenvolupament Rural i Agroturisme, Automa-
tització i telecontrol per a la gestió de recursos 
hídrics i energètics, Gestió i disseny de projectes 
i instal·lacions, Tècniques avançades per a la in-
vestigació i producció en fructicultura, Valoració, 
cadastre i sistemes d’informació territorial, Viti-
cultura i enologia, Gestió, Tractament i Valoritza-
ció de Residus Orgànics. 

La EPSO compta amb Grups d’investigació en 
àmbits d’interés per al sector agroalimentari. 
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Així, destaquen els grups d’investigació en Ai-
gua i Energia per a una Agricultura Sostenible, 
Biodiversitat Agrícola i Millora Genètica de Va-
rietats , Qualitat i Seguretat Alimentària, Ecolo-
gia i Conservació de la Biodiversitat, Economia, 
Política i Desenvolupament Agroambiental i del 
Medi rural, Genètica, Benestar, Qualitat i Segu-
retat Alimentària en Producció Animal, Grup 
d’Investigació en Fructicultura i Tècniques de 
Producció, Industrialització de Productes d’Ori-
gen Animal, Materials de construcció a partir 
de residus vegetals, Post-Recol·lecció de Frui-
tes i Hortalisses, Grup d’Investigació Aplicada 
en Agroquímica i Medi Ambient, Grup d’Erosió 
Eòlica, Nous Materials de la Construcció, i Colo-
rimetria. Aspectes Tècnics i Econòmics.

Al costat de tot l’anterior, recentment s’ha incor-
porat una nova infraestructura, PC-AGROTECH. 
És l’àrea especialitzada del Parc Científic de la 
UMH per a l’impuls d’iniciatives innovadores de 
l’àmbit agroalimentari i agroambiental.

A nivell formatiu, en el grau mitjà d’especialitza-
ció, són també rellevants els centres de forma-
ció professional més actius en l’àmbit del sector 
agroalimentari; apuntem a tall d’exemple, l’Ins-
titut d’Ensenyament Secundari “El Palmerar” 
(Orihuela) i l’Escola Familiar Agrària El Campico.

Al costat de les Universitats, un paper molt 
destacat i fonamental és el que exerceixen els 

Instituts Tecnològics, institucions que s’interre-
lacionen amb l’entorn científic per a dinamitzar 
i donar suport al sistema empresarial. Així, cal 
citar l’Associació d’Investigació de la Indústria 
Agroalimentària, AINIA. Aquest Institut està es-
pecialitzat en alimentació i salut, qualitat i se-
guretat alimentària, i disseny i producció indus-
trial. Té una seu a la ciutat d’Alacant.

L’Institut Valencià d’Investigacions Agràries 
(IVIA) és un Organisme Públic d’Investigació que 
realitza activitat investigadora i de transferèn-
cia, col·laborant al progrés i el prestigi del sec-
tor agroalimentari. La missió de l’IVIA és contri-
buir a l’activitat agrària productiva i sostenible, 
impulsant la competitivitat dels sectors agríco-
la, ramader i agroalimentari mitjançant la ge-
neració de coneixements que donen resposta a 
les demandes tècniques, socials i econòmiques, 
a través d’una investigació aplicada i excel·lent 
i una òptima transferència de resultats. Té la 
seua seu principal a València, amb una Estació 
Experimental a Elx. 

Existeixen també altres entitats d’I+D+i agroali-
mentàries i forestals que es mostren en la taula 
12, entre les quals es troben centres tecnològics 
o d’investigació, organismes públics d’investi-
gació i universitats amb departaments d’aquest 
àmbit, que constitueixen l’oferta d’investigació 
o innovació per a poder ajudar a resoldre els 
problemes o demandes del sector.

Universitat de Alacant  

Universitat Miguel Hernández de Elche  

Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos (IIPQ) Universitat de Alacant

Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales. IUACA Universitat de Alacant

Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio "Ramon Margalef" IMEM Universitat de Alacant

Instituto Universitario de Investigación CIBIO. Centro Iberoamericano de la Biodiversidad. Universitat de Alacant

Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) Universitat de Alacant

Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) Universitat Miguel Hernández de Elche

Instituto de Bioingeniería Universitat Miguel Hernández de Elche

Instituto de Biología Molecular y Celular. IBMC Universitat Miguel Hernández de Elche

Taula 12. Entitats d’I+D+i agroalimentàries i forestals.

Font: Programa Nacional d’Innovació i Investigació agro-

alimentària i Forestal (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-

mentació).



275

8. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR AGROALIMENTARI A LA VEGA BAIXA

2) Associacions empresarials i altres agents 
socials

La labor de les associacions d’empresaris re-
presenta un suport fonamental per a les em-
preses ja que intervenen de manera activa en 
totes aquelles activitats encaminades a millorar 
la competitivitat i el nivell tecnològic de les em-
preses. Al costat de les associacions empresa-
rials genèriques-territorials -per exemple, la 
Cambra de Comerç d’Orihuela amb oficina cen-
tral i viver d’empreses; l’Associació d’Empresa-
ris de la Vega Baixa, Asemvega; l’Associació de 
Joves Empresaris de la Vega Baixa (JOVEGA)-, 
destaquen les associacions sectorials vincula-
des al sector agrícola, moltes d’elles amb seu 
física a la Vega Baixa, com són: 

• ASAJA Alacant – Joves Agricultors 

• Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors 
i Ramaders (COAG) 

• UPA-PV Unió de Xicotets Agricultors.

Al costat d’aquestes, caldria destacar la pre-
sència a la comarca dels agents socials (sindi-
cats) generalistes (CCOO, UGT) al costat d’altres 
agents territorials:

• Comunitats de regants de la Vega Baixa.

• Fòrum Pro Aigua.

La feblesa de la grandària empresarial -sobre-
tot en el cas de les explotacions agrícoles- ha 
sigut superada sobre la base de l’associacionis-
me empresarial a través de cooperatives. Apun-
tem dos exemples; la Cooperativa Albafruit 
d’Albatera que integra més de 170 associats i 
que està promocionant activament, al costat de 
l’Ajuntament, l’Associació de la Bacora d’Albate-
ra. La Cooperativa Agrícola Surinver situada a 
Pilar de la Horadada.

Finalment, destaquem una associació que en-
llaça molt bé amb l’estratègia del clúster. La 

necessitat de buscar i trobar models socioeco-
nòmics nous i més sostenibles genera una crei-
xent conscienciació cap als valors i els senyals 
d’identitat com havia sigut l’agricultura amb el 
seu fruit estrela: la carxofa. Com a conseqüèn-
cia d’aqueix renàixer, apareix l’Associació Car-
xofa de la Vega Baixa registrant-se en 2011. 
L’Ajuntament d’Almoradí impulsa la creació 
d’un grup de treball que acabarà per crear i re-
gistrar l’Associació Carxofa de la Vega Baixa, la 
qual planteja la necessitat de la posada en valor 
d’aquest cultiu portant-lo a crear la Marca de la 
Carxofa de la Vega Baixa del Segura. Quant als 
objectius que es van plantejar en la seua cre-
ació: la creació d’una marca comercial potent, 
un intens treball de màrqueting en general, la 
promoció del producte.

A partir de l’experiència reeixida de l’Associació 
de la Carxofa, s’ha desenvolupat altres associ-
acions de producte de tipus territorial (bacora 
d’Albatera, nyora de Guardamar).

En el context de la Vega Baixa també s’obser-
va un paper actiu en determinades entitats fi-
nanceres (per exemple, Caixa Rural Central). 
La Fundació Cajamar porta realitzant des de 
fa temps una aposta estratègica cap al sector 
agroalimentari.

3) Institucions públiques de suport al siste-
ma empresarial i al desenvolupament comar-
cal-local 

Al costat de les institucions científiques i a les 
associacions empresarials, existeixen una sèrie 
d’institucions públiques que ofereixen serveis 
per a millorar els recursos de les empreses 
i que milloren l’entorn en el qual el sistema 
d’empreses desenvolupa la seua activitat. Així, 
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, en el seu afany d’estar pròxima a l’agricul-
tor i al ramader, disposa d’una xarxa d’oficines 
comarcals distribuïdes al llarg de tota la Comu-
nitat Valenciana. Les oficines comarcals de la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
tenen com a objectiu fonamental acostar l’ad-
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ministració a l’agricultor i al ramader, propor-
cionant-li informació i facilitant-li les gestions 
precises per a poder accedir als serveis i ajudes 
existents. A la Vega Baixa existeixen dues ofi-
cines comarcals agràries, Orihuela i Almoradí.

D’altra banda, també destaca la labor desen-
volupada pel Consorci per al Desenvolupament 
Econòmic de la Vega Baixa (Convega); aspecte ja 
comentat en l’apartat inicial de l’Informe en fer 
referència a l’Acord Territorial d’Ocupació Vega 
Baixa. Convega és una entitat d’àmbit comarcal 
constituïda per l’Excma. Diputació Provincial 
d’Alacant i els Ajuntaments d’Albatera, Algorfa, 
Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigas-
tro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nue-
va, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, 
Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, 
Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Pilar de la Ho-
radada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, 
San Isidro, San Miguel de Salinas. En 2016 les 
principals àrees d’actuació de Convega van ser 
les de formació, intermediació laboral, orien-
tació professional per a l’ocupació, assessora-
ment empresarial, foment de l’autoocupació i el 
desenvolupament d’iniciatives de promoció tu-
rística a la comarca. Diverses anàlisis han mos-
trat que la Vega Baixa és una de les comarques 
amb major presència d’agències-agents de 
desenvolupament local a la província d’Alacant.

A la comarca de la Vega Baixa s’identifiquen di-
verses mancomunitats de municipis amb dife-
rents finalitats:

• Mancomunitat de Promoció Econòmica 
“Vega Baixa”, integrada actualment per 10 
municipis de la Comarca de la Vega Baixa del 
Segura (Albatera, Benejúzar, Benferri, Beni-
jófar, Bigastro, Catral, Jacarilla, San Fulgen-
cio, San Isidro i San Miguel de Salinas).

• La Mancomunitat Sota Segura, que integra 
els municipis de Catral, Daya Vieja, San Ful-
gencio, Rafal, San Isidro, Benejúzar i Benferri.

• Els Ajuntaments d’Algorfa, Jacarilla, Redo-
ván i San Miguel de Salinas conformen la 
Mancomunitat La Vega Serveis Socials.

• L’Associació per a la Sostenibilitat i Desen-
volupament Rural. En aquesta associació 
s’integren diversos ajuntaments i entitats de 
la comarca per a orientar i canalitzar la po-
lítica de desenvolupament rural de la Unió 
Europea.

Una recent proposta de consolidació de xarxa 
territorial per al teixit associatiu i la diversifi-
cació de les activitats econòmiques és la inici-
ativa LEADER-Desenvolupament Local de les 
Comunitats Locals, a través del Grup d’Acció 
Local Sud d’Alacant. El GAL Sud d’Alacant ho in-
tegren diferents municipis de les comarques de 
la Vega Baixa del Segura, Alt Vinalopó, Mitjà Vi-
nalopó, Baix Vinalopó i el Alacantí. A la comarca 
de la Vega Baixa en concret Orihuela, Almoradí 
i Daya Vieja. Actualment, el grup el componen 
un total de 80 entitats, públiques i privades. 
Existeix, per tant, unes xarxes empresarials 
i soci-institucionals, representades aquestes 
últimes pels ajuntaments. A nivell d’associaci-
ons com la Va unir de Llauradors, Associació 
de Producció Ecològica, etc. d’àmbit autonòmic 
també tenen presència en el territori sud de la 
Comunitat Valenciana.

L’Associació per a la Sostenibilitat i Innovació 
Rural (Agafar), va presentar candidatura com a 
Grup d’Acció Local de la Comunitat Valenciana 
conforme a l’Ordre 5/2016 d’11 d’abril i va ser 
seleccionada com GAL provisional iniciant poste-
riorment el procés d’elaboració de l’Estratègia 
de Desenvolupament Local Participativa (EDLP). 
Per a la redacció de la EDLP, el Grup d’Acció Lo-
cal Agafar va mobilitzar a la població del territori 
LEADER del sud d’Alacant amb el desenvolupa-
ment d’una estratègia de participació ciutadana. 
Les iniciatives LEADER ajuden a propiciar la con-
solidació de processos emergents de desenvolu-
pament rural en moltes zones, fomentant activi-
tats no agràries en el medi rural, entre les seues 
actuacions més destacades.
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En el marc d’una orientació territorial de les 
polítiques d’ocupació per part del Servei Valen-
cià d’Ocupació (LABORA) (Pla Avalem Territori) 
s’han constituït dos Pactes-Acords Territorials 
d’Ocupació (PATE) en l’àmbit de la Vega Baixa 
amb la participació d’agents de desenvolupa-
ment comarcal-local, agents socials i altres 
agents territorials:

• Acord Territorial per a l’Ocupació de la Vega 
Baixa (24 municipis).

• Acord Territorial per a l’Ocupació Litoral Sud 
(3 municipis).

En el marc d’aquestes actuacions s’ha ela-
borat, amb la col·laboració de la Universitat 
d’Alacant, un Diagnòstic Territorial-Laboral per 
a cada PATE. Sobre la base d’aquest diagnòstic 
es poden definir estratègies territorials d’ocu-
pació i articular els Projectes Experimentals 
que finança LABORA. Tant en els Diagnòstics 
com en els Projectes Experimentals s’eviden-
cia la rellevància estratègica territorial-labo-
ral del clúster agroalimentari de la Vega Baixa. 
Per exemple, Convega ha impulsat la cele-
bració de la primera edició de les “Trobades 
Innovadores del Sector Agroalimentari de la 
Vega Baixa” en el marc dels projectes experi-
mentals de l’Acord Territorial per l’Ocupació i 
el Desenvolupament Local. 

En aquest context, es pot destacar també una al-
tra iniciativa de cooperació municipal en la qual 
dotze municipis de la Vega Baixa s’associen per 
a impulsar el turisme d’horta, pesca i ramaderia. 
La iniciativa persegueix desestacionalitzar la 
demanda turística i posar en valor els recursos 
del sector primari per a atraure més visitants. 
Les peculiaritats de la seua horta, la pesca tra-
dicional, la ramaderia o les activitats lligades a 
la història dels seus municipis podrien suposar 
un important atractiu per a potencials turistes. 
Aqueix és l’objectiu que es marca la nova Asso-
ciació intermunicipal per a la promoció turísti-
ca Vega Baixa, que naix amb el suport de dotze 
ajuntaments disposats a sumar esforços.

Finalment, cal assenyalar com l’Ajuntament 
d’Orihuela a través de la Regidoria d’Ocupa-
ció realitza actuacions de suport i promoció 
de l’emprenedor, estudis i anàlisis del mercat 
de treball i dels sectors productius d’Orihuela 
i gestiona el Pacte Local pel Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació d’Orihuela. Per tant, dona 
suport als emprenedors i serveix de dinamitza-
dor de projectes empresarials.

Des de l’Ajuntament d’Orihuela s’ha promogut, 
amb la col·laboració de la EPSO, la UA, diver-
ses empreses de la Vega Baixa, el “Symposium 
Internacional Agroalimentari de la Vega Baixa 
SYA-Orihuela” que va celebrar en el 2018 la 
seua tercera edició. En el seu primer any es 
va comptar amb prop de 400 participants, una 
trentena de ponents i quinze estands d’empre-
ses de la Vega Baixa. 

3.3 INNOVACIÓ DE (EN) ELS RECURSOS 
LABORALS. EL TREBALLADOR I LA 
INNOVACIÓ, CAPACITACIÓ I FORMACIÓ

Un element que ha de rebre especial atenció 
és l’escassa formació-preparació del xicotet 
empresari-productor. Han acumulat una gran 
experiència (saber-fer) però en molts casos 
desconeixen les noves realitats i demandes del 
sector, sent molt poc inclinats al canvi i a la in-
novació. En aquest àmbit, s’intenta actuar a tra-
vés d’activitats de formació i sensibilització des 
de les associacions d’agricultors, associacions 
empresarials i cooperatives.

Un aspecte rellevant és la falta de relleu gene-
racional. Els agricultors-productors es fan ma-
jors i es jubilen i no apareix un actiu jove (fins i 
tot del seu entorn familiar) que els substituïsca, 
implicant en molts casos l’abandó de les terres 
amb les repercussions negatives paisatgísti-
ques i mediambientals que suposa. La joventut 
del territori és poc inclinada a incorporar-se al 
sector agrícola. 

Com als recursos humans i laborals del sector 
agrícola i alimentari podem destacar tres per-
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fils diferenciats segons les activitats i tasques 
a realitzar:

• Tasques que exigeixen una baixa qualifi-
cació-especialització. Per exemple, la re-
col·lecció de productes agrícoles; condici-
onada per la temporalitat del període de 
collita s’ha cobert en gran part per pobla-
ció immigrant. 

• Tasques que exigeixen una especialització 
mitjana que es pot obtindre a través de ci-
cles formatius de Formació Professional i/o 
Oferta Formativa per a Aturats i Ocupats. 
S’apunta que en certs perfils professionals 
no es troba en el territori el personal neces-
sari o que la formació rebuda no s’adequa a 
les necessitats del sector.

• Tasques que exigeixen una especialització 
i formació alta (fonamentalment títols uni-
versitaris). Es detecta –segons apunten els 
agents del territori- que els titulats universi-
taris de la EPSO en molts casos no arriben al 
camp i es van a la indústria agroalimentària 
(en molts casos d’altres zones d’Espanya). 
Seria necessari un major acostament de la 
EPSO a les necessitats del sector agroali-
mentari del territori.

El sector en alguns temps (per exemple, en 
l’última crisi) ha actuat com a receptor dels 
excedents de mà d’obra d’altres sectors 
(construcció, hostaleria) -es diu que ha actuat 
com a matalàs amortidor de la crisi-. En altres 
moments, s’han produït importants eixides de 
mà d’obra del sector cap a altres sectors (per 
exemple, cap al sector de la construcció en 
el boom immobiliari previ a la crisi). Aquests 
transvasaments de mà d’obra entre sectors 
al costat de la temporalitat (collites) de l’acti-
vitat agrícola i indústria transformadora con-
diciona la possibilitat de tindre uns ocupats 
estables que milloren la seua experiència i 
als quals es poden anar formant progressiva-
ment. En alguns cooperatives s’intenta evitar 
l’anterior a través de vincular els treballadors 

a l’empresa mitjançant contractes fixos dis-
continus.

Analitzant l’oferta de formació professional (FP) 
reglada, tan sols s’imparteixen diverses especi-
alitats de la família professional agrària en els 
municipis de Bigastro, Callosa de Segura, Do-
lores, Jacarilla, Orihuela i Torrevieja. Aquests 
centres ofereixen formació en la família pro-
fessional agrària amb 318 alumnes matriculats 
en el curs 2017-18 (un 9,1% del total d’alum-
nes matriculats en FP a la Vega Baixa). És obvi 
que aquesta oferta es mostra insuficient a les 
necessitats del territori. Un aspecte cridaner 
és que no hi ha cap centre d’FP que oferisca la 
família professional indústria alimentària a la 
Vega Baixa; gran part de l’oferta d’aquesta fa-
mília professional es concentra en l’àrea funci-
onal Alacant-Elx.

Quant als cicles formatius actius en els 24 
municipis que són objecte d’estudi del Pac-
te Vega Baixa s’ha de destacar, d’una banda, 
l’escassa oferta de formació de la família 
professional d’Agrària, tan sols s’imparteixen 
diverses especialitats en els municipis de Bi-
gastro, Callosa de Segura, Dolores, Orihuela i 
Jacarilla (taula 13).

Des de l’empresariat, es destaca també la falta 
de personal amb formació professional en sec-
tors auxiliars del sector, per exemple, el sector 
mecànic.

L’oferta pública que compara el pes del nom-
bre d’alumnes amb la població de l’àrea fun-
cional de la Vega Baixa és una mica descom-
pensada puix que l’oferta és menor que el pes 
poblacional (Fundació BANKIA, 2018). D’altra 
banda, en aquest territori analitzat existeix un 
notable desajustament entre l’oferta de for-
mació institucional i la demanda real del teixit 
productiu. La baixa qualificació professional de 
la població provoca notables desajustaments 
que afecten els sectors productius. Així l’incre-
ment en el sector serveis és important, la qual 
cosa incideix en una terciarització d’alguns dels 



279

8. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR AGROALIMENTARI A LA VEGA BAIXA

municipis. La principal variable que influeix en 
aquesta situació és l’escassetat de recursos 
disponibles per a adaptar i millorar la forma-
ció professional existent, reglada i no reglada, 
que es constata per la falta d’instal·lacions per 
a ampliar l’oferta formativa present, la precarit-
zació de la plantilla docent (que s’ha aguditzat 
en l’última dècada), o en la impossibilitat que 
els ajuntaments puguen assumir competències 
en matèria d’ocupació referides a la formació 
(CONVEGA, 2018).

En definitiva, en l’àmbit territorial del Pacte per 
a l’ocupació Vega Baixa, en general, els titulats 
de F.P. troben ocupació tant en empreses del 
territori com fora d’ell. No obstant això, existeix 
una falta d’especialització i adequació de la for-
mació aconseguida en relació amb les necessi-
tats del territori. Igualment, l’oferta de centres 
educatius en principi no resulta ajustada a les 
necessitats de l’àrea, per la qual cosa es reque-
reix una revisió de l’oferta de títols vinculada a 
les famílies professionals que s’ofereixen, in-
closa l’agricultura.

Donades les característiques sociolaborals i 
tendències de futur de la zona és convenient 
millorar l’oferta vinculada a l’agricultura (for-
mació en aprofitament i conservació del medi 
natural) i la incipient floració industrial, espe-
cialment agroalimentària (qualificacions en 

processos i qualitat en la indústria alimentària, 
fleca, rebosteria i confiteria) (Fundació BANKIA, 
2018).

Quant a l’oferta formativa ocupacional per a 
aturats només existeixen activitats per a aques-
tes especialitats formatives vinculades a la fa-
mília professional agrària (2016-18):

• Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Cen-
tres de Jardineria.

• Instal·lació i Manteniment de Jardins i Zones 
Verdes.

• Jardineria i Restauració del Paisatge.

Tal com apunta el Pla Sectorial de l’Alimentació 
/ Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (Her-
vás et al., 2018), en el camp dels recursos hu-
mans, observem que en certs sectors prevalen 
“tradicions” que d’alguna manera no s’alineen 
amb la igualtat de gènere (les dones tendeixen 
a copar certes fases d’empaquetat, per exem-
ple), En aquest sentit, és necessari impulsar 
Plans d’Igualtat per a contrarestar aquestes 
polítiques. També és necessari fomentar la cer-
tificació professional, perquè incloguen les tas-
ques d’especialització del treballador, la seua 
polivalència, etc.

En general, la Formació Professional no està 
degudament orientada al sector alimentari 
(per exemple, la majoria dels cicles es con-
centra a Alacant i València capital), excepte 

FAMÍLIA ESPECIALITAT GRAU MUNICIPIS

Administració i gestió Administració i finances Superior Albatera, Almoradí, Callosa se Segura, Orihuela

Administració i gestió Serveis administratius Bàsic Albatera, Almoradí, Benejúzar, Orihuela

Administració i gestió Gestió administrativa Mitjà Albatera, Almoradí, Callosa se Segura, Orihuela

Agrària Agro-jardineria i composicions florals Bàsic Bigastro, Callosa de Segura, Dolores, Jaracilla

Agrària Gestió forestal i del medi natural Superior Jaracilla, Orihuela

Agrària Jardineria i floristeria Mitjà Jaracilla

Agrària Producció agropecuària Mitjà Jaracilla

Agrària Paisatgisme i medi rural Superior Orihuela

Agrària Producció agroecològica Mitjà Orihuela

Taula 13. Oferta en formació professional amb especiali-

tat en l’àmbit agropecuari. 

Font: CEIGE. CONVEGA.
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excepcions com a vitivinícola a Elda i Requena, 
o Fleca-Pastisseria (èmfasi en torró) a Xixona. 
Així doncs, l’FP segueix les mateixes pautes 
que la resta de sectors. A vegades, també tro-
bem llocs de difícil capacitació tècnica per la 
seua complexitat però que compten amb poca 
oferta de formació.

4. GESTIÓ I INNOVACIÓ RESPECTUOSA AMB 
ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT

L’aigua és un recurs escàs, amb una dependèn-
cia de les pluges -normalment escasses-, de l’ai-
gua del Transvasament Tajo-Segura i de l’aigua 
dessalada. El tema de l’aigua crega gran incer-
tesa als agricultors sobre la quantitat que es pot 
disposar, a quin preu i amb quina qualitat. Exis-
teixen grans empreses comercialitzadores amb 
marques consolidades que s’han d’anar fora de 
la Vega Baixa (a buscar o cultivar el producte 
agrícola) perquè no tenen garantida l’aigua. 

Segons ens apunten des del sector, altres apor-
tacions d’aigua no ofereixen qualitat suficient; 
una de les coses que s’està fent és agafar aigua 
de la dessaladora i portar-la al pantà de la Pe-
drera i mesclar-la; però és una aigua de baixa 
qualitat i amb la qual no es pot regar més de 
dues vegades. Sembla ser que té un alt contin-
gut en bor i “per a collites, per a la mena de 
cultiu que tenen, per exemple, a Múrcia sí que 
és més vàlida, però per al qual tenim ací no”.

Per tant, un element fonamental ha de ser l’es-
talvi i la gestió eficient de l’aigua apostant per 
mètodes de reg innovadors (per exemple, reg 
per degoteig, fins i tot automatitzat).

Segons ens apunten des de ASAJA “els agricul-
tors som ecologistes, aqueix mite que l’agricul-
tura és impactant... No, l’agricultura és ecologia, 
amb l’agricultura cuidem la terra, cuidem el 
medi ambient, perquè sense bon medi ambient 
l’agricultura no és possible”.

El sector ha d’apostar per la sostenibilitat de la 
producció, en la qual apareixen importants rep-

tes i desafiaments: l’adaptació al canvi climàtic, 
els canvis en els processos productius, els pro-
ductes ecològics i de temporada, altres reptes 
mediambientals. Un tema rellevant és la gran 
dependència del transport de mercaderies per 
carretera.

De totes maneres, s’aprecia tant en la població 
en general com en els agricultors una falta de 
consciència mediambiental, per exemple, de 
deixar la mínima petjada possible al seu pas 
després d’una activitat. Es comenta el cas de 
l’abandó de bidons de plaguicides en qualsevol 
lloc.

Així mateix, la protecció pel medi ambient està 
afavorint el progrés i interés de l’agricultura 
ecològica l’objectiu fonamental de la qual és 
l’obtenció d’aliments de qualitat, conservant la 
fertilitat del sòl, mitjançant la utilització òptima 
dels recursos naturals, excloent l’ús de produc-
tes químics de síntesis amb la finalitat d’obtin-
dre un desenvolupament agrari sostenible. 

Algunes innovacions de procés (i també orga-
nitzatives) s’han desenvolupat per a la millora 
de l’impacte ambiental del sector: abonaments 
i fitosanitaris, gestió de residus. Les estratègi-
es de l’economia circular -impulsades des de 
la Unió Europea- han d’elaborar-se i estendre’s 
en el territori.

5. ACTUACIONS D’ÈXIT EN MATÈRIA 
D’INNOVACIÓ TERRITORIAL

SYMPOSIUM AGROALIMENTARI DE LA VEGA 
BAIXA DEL SEGURA (SYA)

La primera edició del Symposium Agroalimen-
tari de la Vega Baixa del Segura (SYA) va tindre 
lloc els dies 18 i 19 de novembre de 2016, sota 
el lema: sostenibilitat, cooperació i expansió. 

El Symposium organitzat per l’Ajuntament 
d’Orihuela, en col·laboració amb la Universitat 
d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández, va 
comptar amb el suport d’empreses del sector de 
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tota la comarca de la Vega Baixa constituint-se 
Orihuela en el punt de trobada d’una bona repre-
sentació de productors i d’experiències.

La participació i el gran acolliment dels inscrits 
i dels assistents, procedents de diferents punts 
d’Espanya, va superar amb escreix totes les ex-
pectatives del Comité Organitzador.

Finalment, i no menys important, la repercus-
sió mediàtica a nivell nacional que va tindre el 
sector agroalimentari de la Vega Baixa va su-
posar un favorable impacte que es va reflectir 
en les diferents notícies, programes especials, 
i publicacions en revistes especialitzades, que 
van situar el nom d’Orihuela i de la comarca 
agrària que encapçala en el més alt de la reper-
cussió dels mitjans de comunicació durant els 
dies previs, durant el seu desenvolupament, i a 
posteriori de la celebració del SYA.

SYA ORIHUELA va nàixer amb un objectiu de 
continuïtat per a continuar creixent amb el 
suport de les universitats, de les empreses 
comarcals i nacionals del sector, i de la ciutat 
Orihuela, capital de la comarca de la Vega Baixa. 
L’objectiu és continuar avançant en una apos-
ta estratègica fonamentada en la intensificació 
de les accions tendents a la conformació d’una 
aglomeració productiva de caràcter agroindus-
trial (clúster), que permeta diversificar l’econo-
mia comarcal.

En aquest fòrum es van reunir a l’Auditori de la 
Llotja d’Orihuela els grans referents del sector 
agroalimentari, amb representació de totes les 
baules de la seua cadena de valor, amb l’objec-
tiu de dialogar, debatre i intercanviar coneixe-
ment a la recerca de les claus del creixement 
i desenvolupament d’aquest gran sector i dels 
grans reptes de futur que estan per vindre.

Les ponències del Symposium es van recollir 
en la publicació “El sector agroalimentari: Sos-
tenibilitat, cooperació i expansió”, editada per la 
Universitat d’Alacant i l’Ajuntament d’Orihuela, 
amb Joaquín Melgarejo Moreno i Ricardo Aba-

día Sánchez com a editors. L’objectiu d’aquesta 
publicació ha sigut confeccionar un document 
en el qual puga quedar constància de gran part 
d’aqueix coneixement generat durant el simposi.

La segona edició del Simposyum Agroalimen-
tari de la Vega Baixa del Segura (SYA), va tindre 
lloc els dies 23 i 24 de novembre de 2017, sota 
el lema: agroalimentació, aigua i sostenibilitat. 
En aquesta trobada es van reunir -de nou-a 
l’Auditori de la Llotja d’Orihuela els grans refe-
rents del sector agroalimentari per segon any 
consecutiu, amb l’objectiu de dialogar, debatre 
i intercanviar coneixement a la recerca de les 
claus del creixement i del desenvolupament 
sostenible del sector. La publicació “Agroali-
mentació, Aigua i Sostenibilitat”, editada per la 
Universitat d’Alacant i l’Ajuntament d’Orihuela, 
amb Joaquín Melgarejo Moreno i Ricardo Aba-
día Sánchez com a editors, recull els textos re-
ferits a les ponències de la segona edició.

L’èxit de l’esdeveniment denominat SYA 
ORIHUELA, després de les edicions de 2016 i 
2017, es constata i creix progressivament en 
cada nova trobada. Aquest èxit es consolida 
amb l’última edició del SYA Orihuela en 2018, 
durant 22 i 23 de Novembre, que es va centrar 
en el temàtic “Finançament, internacionalitza-
ció i sostenibilitat”.

Aquest punt de trobada ha afavorit les sinergies 
entre els agents del sector agroalimentari. Per 
exemple, en marc de les diferents edicions es va 
anar consolidant la idea de la creació del Clúster 
Agroalimentari de la Vega Baixa, amb el ferm su-
port de l’Ajuntament d’Orihuela. Partint de diver-
ses ponències prèvies (Els Clústers Agroalimen-
taris: Identificació i Anàlisi per al cas d’Espanya, 
Caracterització del Clúster Agroalimentari de la 
Vega Baixa del Segura) de Giner i Santa María 
(2017, 2018b), es presenta en aquesta tercera 
edició els resultats del projecte estratègic per a 
la creació i desenvolupament del Clúster Agro-
alimentari d’Orihuela - Vega Baixa, a càrrec de 
José Luis Hervás Oliver (Universitat Politècnica 
de València) i Margarita Brugarolas Molla-Bauza. 
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(Escola Politècnica Superior d’Orihuela, Univer-
sitat Miguel Hernández).

CLÚSTER AGROALIMENTARI ORIHUELA - 
VEGA BAIXA (CAOVBA)

SYA Orihuela com a punt de trobada ha afavorit 
les sinergies entre els agents del sector agroa-
limentari. Tal com hem comentat, en el marc de 
les diferents edicions es va anar consolidant la 
idea de la creació del Clúster Agroalimentari de 
la Vega Baixa, amb el ferm suport de l’Ajunta-
ment d’Orihuela. 

La creació del Clúster Agroalimentari de la Vega 
Baixa és “imminent” i interessa a més de 40 
empreses de la comarca (11/03/2019)4 

L’alcalde d’Orihuela, Emilio Bascuñana, i el re-
gidor d’Indústria, Miguel Ángel Fernández, van 
assistir a una reunió de treball de la creació 
del Clúster Agroalimentari d’Orihuela i la Vega 
Baixa. Els objectius d’aquesta trobada van ser 
presentar els avanços en el diagnòstic de la via-
bilitat del Clúster, que han resultat ser positius, i 
crear un fòrum de debat sobre les oportunitats 
de millorar la competitivitat del territori.

“Des de l’inici de la legislatura deixem clar que 
apostaríem pel sector agroalimentari i la crea-
ció del Clúster era una mesura clau per a l’Ajun-
tament. El nostre paper ha sigut impulsar-lo i 
ara els toca a les empreses fer el pas, perquè 
s’ha demostrat la viabilitat i necessitat del pro-
jecte”, va declarar Bascuñana.

Per part seua, Fernández va explicar que “l’ob-
jectiu era crear el Clúster per a buscar el crei-
xement, la innovació, la sostenibilitat i el desen-
volupament d’Orihuela i de la Vega Baixa. Les 
empreses de la zona han d’unir els seus punts 
en comú perquè tots cresquem”.

L’estudi titulat “Diagnòstic per a la constitució 
del Clúster Agroalimentari d’Orihuela i la Vega 

4 https://www.diariodelavega.com/la-creacion-del-cluster-agro-
alimentario-de-la-vega-baja-es-inminente-e-interesa-a-mas-de-
40-empresas-de-la-comarca/

Baixa”, encarregat per part de l’Ajuntament 
d’Orihuela a la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV) i a l’Escola Politècnica Superior 
d’Orihuela de la Universitat Miguel Hernández 
(EPSO), demostra que existeix una total viabili-
tat per a constituir el Clúster.

Aquest informe, com va assenyalar José Luis 
Hervás de la UPV, “apunta diverses fortaleses 
que Orihuela i la Vega Baixa posseeixen, i que 
han de ser utilitzades per a millorar la competi-
tivitat de les empreses”.

El treball identifica cinc iniciatives com les pri-
meres activitats pròpies del Clúster. 

• En primer lloc, urgeix la creació d’una marca 
conjunta que reforce la dimensió comercial 
del territori, millore el posicionament en el 
canal i ajude a reforçar la imatge dels pro-
ductes de la comarca.

• En segon lloc, millorar la formació en el sec-
tor, amb cursos específics.

• En tercer lloc, augmentar la valoració i reco-
neixement del territori, a través de millores 
en la comunicació general del mateix i el lo-
bby institucional.

• En quart lloc, potenciar el canvi estratègic en 
les pimes, buscant que l’empresa valore la 
innovació, s’adapte a les noves tendències i 
gustos, coopere per a créixer i utilitze estra-
tègies multi-canal, entre altres.

• En cinqué lloc, generar més coneixement en 
el territori, canalitzant tendències i patrons 
de canvis cap a les empreses, així com pro-
movent l’accés a la I+D i la innovació dels 
agents del Sistema Valencià d’Innovació.

Segons l’estudi, en la zona existeixen excel·lents 
recursos hídrics, terra fèrtil i un clima excepcio-
nal; una combinació del sector agroalimentari i del 
turisme, que pot ajudar a la difusió de marques i 
productes a nivell internacional; alt coneixement, 
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experiència i cultura de treball en les unitats em-
presarials; capacitat emprenedora i d’adaptació 
a canvis; una excel·lent reputació de producte de 
qualitat; gran varietat de productes; un teixit insti-
tucional de suport present en el territori; una alta 
vocació exportadora; i la presència de tota la ca-
dena de valor del sector agro-alimentació.

Com a reptes de futur sobre els quals cal con-
tinuar treballant, l’estudi destaca la necessària 
conscienciació de la importància de la col·la-
boració i cooperació (de cara a internacionalit-
zar, captar subvencions, accedir a la innovació 
conjunta, etc.); la necessitat de sumar a tots els 
Ajuntaments de la comarca; el necessari aug-
ment de la dotació de sòl industrial per a la in-
dústria; una millora de la formació per a poder 
abastar les necessitats actuals en la indústria 
(des d’idiomes a logística, passant per màrque-
ting digital o Indústria 4.0).

A més, és necessari establir una plataforma 
logística o hub (per a depòsit o intercanvi de 
contenidors); el reforç de la capacitat de lobby 
davant tercers; reforçar l’accés a la I+D i al co-
neixement científic de la Universitat i els Cen-
tres Tecnològics; continuar reivindicant més 
qualitat i quantitat d’aigua; promoure el cultiu 
bio-ecològic; i millorar el coneixement i infor-
mació dels mercats exteriors; millorar la inno-
vació empresarial, en totes les seues dimensi-
ons i en tota la cadena de valor.

L’informe incideix en què és prioritària la for-
mació empresarial de l’agricultor, especial-
ment dels joves, adaptada als nous canvis; 
dotar al territori de formació per als canals al-
ternatius (on-line, escurçament de canal, etc.); 
millorar el control i gestió de residus, així com 
la valorització dels mateixos en productes com 
el compostatge; i promoure la connexió entre 
el sector agro-alimentari i el d’experiències 
(turisme, gastronomia, etc.).

A la trobada van assistir al voltant de 40 repre-
sentants d’empreses, associacions i entitats 
bancàries d’Orihuela i la Vega Baixa.

La jornada va continuar amb les conferències 
“Model de funcionament d’una Central de Com-
pres en un Clúster: cooperant per a estalviar” 
(Ascensio Asensio, Compres58) i “El sector ali-
mentació i la indústria 4.0: experiències, casos 
d’èxit i tendències” (Alejandro Gilabert, gerent 
nacional de comptes clau en AINIA).

El clúster agroalimentari d’Orihuela i la Vega 
Baixa crea la seua junta rectora (24/04/2019) 

L’alcalde, Emilio Bascuñana, i el regidor d’In-
dústria, Miguel Ángel Fernández, van presidir 
la reunió que l’Associació Clúster Agroalimen-
tari Orihuela – Vega Baixa” (CAOBVA) va cele-
brar per a la creació de la seua junta rectora. 
“El treball conjunt dels últims anys de l’Ajun-
tament d’Orihuela, de les empreses del sector 
agroalimentari de la zona, i de la EPSO i la UPV 
ha donat els seus fruits. El CAOVBA beneficia a 
l’horta d’Orihuela i de la Vega Baixa, i dona a la 
nostra agricultura un impuls a nivell nacional i 
internacional”, va apuntar l’alcalde. 

En la reunió es va acordar constituir l’Associació 
Clúster Agroalimentari d’Orihuela –Vega Baixa” 
(CAOVBA) i es van aprovar els seus estatuts. Els 
membres de la junta rectora provisional la for-
men les mercantils S.A.T. Olé, Grup Perea S.A., 
Cultiu i Manipulació d’Alls S.L.O., Hortidesa So-
cietat Cooperativa, Grup Agrotecnología S.L., 
Mundosol Quality S.L., Conserves Hola i Gua-
nyats El Xiquet S.L.. L’Ajuntament d’Orihuela 
forma part d’aquesta junta com a soci protector. 
L’objectiu de l’associació és anar incorporant 
més empreses en els pròxims mesos.

Les entitats que formen la junta rectora han 
aprovat els següents nomenaments: el presi-
dent serà Andrés Ballester, de Cultiu i Mani-
pulació d’Alls S.L.O.; la vicepresidenta primera 
serà Cristina Torres, de Conserves Hola; la vice-
presidenta segona serà Mariola López, de Bes-
tiars El Xiquet S.L.; i el secretari-tresorer serà 
José Manuel Medrano, de Hortidesa Societat 
Cooperativa. La resta de mercantils actuen com 
a vocals en la Junta.
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El Clúster Agroalimentari de la Vega Baixa es-
tableix les línies de treball (16/10/2019)5 

Recentment es va celebrar una nova reunió del 
Clúster Agroalimentari de la Vega Baixa (CAO-
VBA) al qual van assistir l’alcalde d’Orihuela, 
Emilio Bascuñana, i el regidor d’Agricultura, Víc-
tor Valverde, celebrada a la Sala de l’Oriol, amb 
la presència de la Junta Rectora, el president de 
la qual és Andrés Ballester.

Valverde va apuntar que durant la reunió «defi-
nirem les línies de treball en els pròxims mesos 
i la seua marxa amb l’objectiu d’aconseguir re-
valoritzar el sector agroalimentari de la nostra 
comarca».

En aquest sentit, Ballester va manifestar que 
«ara més que mai el Clúster té més força, per-
què la DANA no podrà amb el sector agroali-
mentari» i ha afegit que «des del Clúster posa-
rem en valor la nostra horta, el nostre territori 
i les nostres empreses amb el suport d’altres 
administracions».

Així, durant la reunió es van tractar els tràmits 
per a la inscripció oficial de l’associació, així 
com la iniciativa d’organització d’una jornada 
d’indústria agroalimentària.

D’altra banda, Bascuñana va afirmar que «és 
una gran oportunitat que el Clúster es consolide 
perquè l’organització del sector ens pot resultar 
útil a l’hora de sol·licitar ajudes a nivell euro-
peu». És per això que, a més, l’alcalde ha asse-
gurat que «treballarem per l’agricultura, perquè 
això significa treballar per la nostra comarca i 
la nostra economia».

CONVEGA – VEGA BAIXA DESENVOLUPAMENT

En l’exercici 2016-2017, l’Acord Territorial per 
l’Ocupació i el Desenvolupament Local de la Vega 
Baixa realitza un estudi de diagnòstic del territo-
ri amb la finalitat de tindre informació detallada 

5 https://alicanteplaza.es/el-cluster-agroalimentario-de-orihue-
la-y-la-vega-baja-crea-su-junta-rectora

sobre les característiques, necessitats, fortale-
ses del territori i del mercat de treball del Baix 
Segura, així com obtindre possibles propostes 
d’actuació sorgides del procés de participació 
pública realitzat amb la finalitat de poder disse-
nyar i implantar futures actuacions innovadores 
en el marc de l’Acord Territorial, concordes amb 
les necessitats específiques del territori.

D’aquest treball de situació de la realitat sorgei-
xen diferents línies de treball que s’alineen amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS): Vega Baixa Empra, Emprén i Desenvolu-
pament posats en marxa per mitjà de diferents 
actuacions finançades per LABORA com a pro-
jectes experimentals i innovadors.

Vega Baixa EMPRA (TRIPLE-E)

Es tracta d’un projecte pioner i innovador en el 
foment de l’ocupació a la Vega Baixa i sorgeix de 
la necessitat de desenvolupar actuacions enca-
minades a la inserció laboral i a la millora de 
l’ocupabilitat de les persones desocupades en 
el territori comarcal, en un context socioeconò-
mic global en constant canvi i evolució.

Vega Baixa EMPRÉN

L’objectiu d’aquesta línia és prestar serveis 
d’assessorament especialitzat per a l’empre-
nedoria i autoocupació en el territori. Així com, 
fomentar la cultura emprenedora a la comarca 
de la Vega Baixa, potenciant la creació i consoli-
dació de negocis i iniciatives empresarials sos-
tenibles entre els i les professionals en atur de 
la Vega Baixa.

Vega Baixa DESENVOLUPAMENT

L’objectiu general de Vega Baixa Desenvolupa-
ment és el desenvolupament, promoció i impuls 
de la imatge de la comarca per mitjà de dife-
rents actuacions relacionades amb el turisme 
sostenible, sector agroalimentari i la creació 
d’una marca territori per a la Vega Baixa.
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Amb la finalitat de posar en valor el sector de 
l’agricultura i indústria agroalimentària i gene-
rar xarxes participatives de col·laboració a la 
comarca s’organitzen les Trobades Innovadores 
del Sector Agroalimentari Vega Baixa. 

L’esdeveniment s’enfoca tant a potenciar el em-
prendredurisme, la innovació en el sector em-
presarial de la cadena agroalimentària, estimular 
investigació i el desenvolupament tecnològic en 
projectes conjunts amb Universitats i empreses. 
Com, a enfortir les relacions de cooperació terri-
torial en matèria de promoció econòmica, cons-
cienciar que es tracta d’un dels grans motors de 
l’economia comarcal, sent un pilar fonamental de 
la nostra societat i la nostra cultura, a més d’una 
eina immillorable per a projectar el Baix Segura. 

Així mateix es pretén enfortir i revitalitzar la 
imatge d’aquest sector d’activitat, valorant-lo 
positivament com una eixida professional amb 
potencial de futur.

Per a donar un enfocament innovador, les Troba-
des Innovadores del Sector Agroalimentari Vega 
Baixa no sols compten amb ponències o taules 
redones de professionals experts en el sector, 
sinó també s’organitzen tallers participatius que 
tenen com a objectiu la col·laboració i implicació 
del sector agroalimentari en la jornada, buscant 
temàtiques que siguen del seu interés.

Les Trobades Innovadores del Sector Agroali-
mentari de la Vega Baixa s’organitzen en estre-
ta col·laboració amb l’Escola Politècnica Supe-
rior d’Orihuela (EPSO) de la Universitat Miguel 
Hernández i el municipi que cedeix les instal·la-
cions per a la realització de l’esdeveniment.

Es redacten una sèrie de propostes amb les te-
màtiques a tractar en les edicions I i II de Troba-
des Innovadores del Sector Agroalimentari de 
la Vega Baixa amb els possibles ponents, sent 
coherents amb el diagnòstic previ del territori 
i sustentades així mateix en l’estratègia prèvia-
ment consensuada amb els actors clau de l’àm-
bit territorial de la comarca. Aquestes propos-

tes són plantejades en les diferents reunions 
mantingudes amb Escola Politècnica Superior 
d’Orihuela (EPSO) Universitat Miguel Hernán-
dez i la localitat que cedeix les seues instal·laci-
ons per a l’organització de l’esdeveniment.

En aquestes jornades es programa un taller par-
ticipatiu, dividit per blocs temàtics en els quals 
es pot dialogar, plantejar i resoldre qüestions di-
rectament amb els ponents experts en la taula 
de treball. La finalitat del taller és donar partici-
pació i implicar el Sector Agroalimentari en l’or-
ganització de l’esdeveniment, buscant temàtiques 
que siguen del seu interés. Pel que, prèviament a 
l’organització del taller, es remet un qüestionari 
online al teixit empresarial i associatiu del Sector 
Agroalimentari de la comarca, a més de les Regi-
dories d’Agricultura, Medi Ambient i Foment dels 
municipis integrants del Consorci amb la finalitat 
de conéixer els seus interessos respecte a quatre 
importants temàtiques consensuats prèviament 
amb la EPSO. Recollida aquesta informació, s’or-
ganitza una taula redona composta per especia-
listes en els diferents temes a tractar amb capa-
citat de dialogar, donar resposta a les qüestions 
plantejades i interactuar amb el públic assistent.

I Trobades Innovadores Sector Agroalimentari 
Vega Baixa tenen lloc el 22 de juny de 2018 a 
l’aula polivalent de l’Escola de Música d’Almora-
dí, en horari de demà, de 9 hores a 13.30 hores, 
amb el següent programa:

• Una ponència sobre Fluxos de coneixement i 
innovació del sector agroalimentari.

• Taller participatiu, Sector Agroalimentari en 
el segle XXI:

- Comercialització i accés als mercats

- Possibilitats d’innovació en el sector agro-
alimentari

- Instruments de finançament i ajudes

- Foment de les relacions empresarials
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Assisteixen a la jornada més de mig centenar 
de persones des de particulars, estudiants, 
empreses, associacions, agents d’ocupació i 
desenvolupament local, representants polítics 
dels diferents ajuntaments de la Vega Baixa. Va 
tindre una àmplia repercussió en els mitjans de 
comunicació.

Donada el bon acolliment de la primera edició 
com a la necessitat de comptar amb espais de 
debat i generar xarxes participatives que jun-
tament amb els diagnòstics realitzats tinguen 
una plasmació real i útil en el territori, es deci-
deix donar continuïtat a aquesta iniciativa.

Les II Trobades Innovadors del Sector Agroa-
limentari Vega Baixa 2018/2019 estaven pre-
vistos per al 26 de setembre de 2019 en les 
instal·lacions de l’Escola Politècnica Superior 
d’Orihuela, de 9 hores a 13.00 hores, amb el se-
güent programa:

• Una taula redona en la qual es posa en valor 
a la dona en el sector agro-professional de la 
Vega Baixa.

• Taller Participatiu:

- Innovació en el sector agroalimentari - in-
dústria 4.0

- Col·laboració en el sector agroalimentari

- Sostenibilitat i producció

- Brexit, acord Mercosur i sector agroalimen-
tari

A causa dels episodis de pluges torrencials i 
inundacions esdevingudes en el territori en els 
dies 12, 13, 14 i 15 de setembre de 2019 es de-
cideix posposar la celebració de la jornada, com 
a mostra de solidaritat amb el sector agroali-
mentari.

Al costat de les Trobades Innovadores del sec-
tor Agroalimentari, una altra acció rellevant ha 

sigut el Fòrum de Turisme Sostenible Vega Bai-
xa 2018. Es planteja la valorització del territo-
ri i del paisatge com a actiu turístic identitari. 
Buscant enfortir el sentiment de pertinença, 
promocionar els recursos territorials en el seu 
conjunt, fomentar el respecte i protecció del 
medi ambient, el contacte amb la naturalesa, la 
història, els costums i tradicions que ens unei-
xen a tota la comarca. Es va realitzar amb la 
col·laboració de la Universitat d’Alacant (UA) i 
l’IES de Los Montesinos (Hostaleria i Turisme. 
Cuina i Restauració). És interessant com es po-
den construir sinergies positives entre turisme, 
agricultura i gastronomia des d’una perspectiva 
sostenible. La segona edició estava prevista per 
a setembre de 2019 però es va posposar per la 
tragèdia patida a la Vega Baixa.

En el marc del Projecte Experimental Vega Bai-
xa Desenvolupament, és rellevant destacar al-
tres accions relacionades amb la creació d’una 
marca territorial de la Vega Baixa.

Projecte Marca Territori

Planificació estratègica i actuacions.

• Disseny i planificació estratègica: identificació 
d’objectius, fases, actuacions i agents impli-
cats.

• Conéixer la imatge actual del territori i es-
brinar la identitat desitjada per part dels di-
ferents públics (Qüestionaris, Focus Group, I 
Concurs de Fotografia, exposició itinerant).

• Pla de comunicació per a implicar el públic.

• Publicacions en xarxes socials i notes de premsa.

Fase de Creació I, Acord Territorial 2018/2019.

• Presentació de resultats de la Fase d’Investi-
gació als diferents públics per a la seua vali-
dació (Focus Group, Fòrum Ciutadà, II Concurs 
de Fotografia, exposició itinerant).
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Fase de Comunicació II, Acord Territorial 
2018/2019.

• Pla de comunicació per a implicar el públic.

• Publicacions en xarxes socials i notes de 
premsa.

S’han desenvolupat tres activitats que tenen 
com a objectiu general el desenvolupament, 
promoció i impuls de la imatge de la comarca 
per mitjà de promoure el model turístic de la 
Vega Baixa cap a la sostenibilitat, qualitat i in-
novació, posar en valor el sector de l’agricultu-
ra i indústria agroalimentària, consensuar una 
imatge de marca territorial de la Vega Baixa 
entre les entitats públiques, el teixit empresari-
al, associatiu i ciutadania, que, d’una banda, re-
colze a tots els sectors productius del territori i 
siga garantia de diferenciació respecte a altres 
territoris.

ASSOCIACIÓ CARXOFA DE LA VEGA BAIXA 

En els anys 60, el plàstic va substituir al cànem 
en la producció tèxtil i la comarca va buscar no-
ves fonts d’ingressos, com la collita de la carxo-
fa que s’ha convertit en una de les majors fonts 
d’ingressos econòmics de la Vega Baixa.

En 1969 es va celebrar per primera vegada la 
Gran Setmana de la Carxofa. El gran esforç dut 
a terme per Sindicats, Extensió Agrària i Auto-
ritats dona lloc a la promoció en forma de: con-
ferències, reunions de conservers, transpor-
tista, agricultors, comerciants per a promoure 
projectes futurs. S’organitzen degustacions, 
demostracions de manipulació del producte, 
s’editen fullets amb receptes en 4 idiomes.

L’any 1971 es fa la 2a i última edició de la fira, 
però a Almoradí es va continuar realitzant l’únic 
mercat de la comarca de compra-venda de car-
xofes, amb diferents localitzacions, fins a prin-
cipis del 2000 que van desaparéixer amb l’arri-
bada de les subhastes.

En els anys 70 es pateix un important aban-
dó del camp i l’horta per part dels agricultors. 
Aquests deixen les seues terres per a anar a 
treballar en la construcció que passa a ser la 
gran font d’ingressos en detriment de l’horta. 
La transformació de la Vega Baixa que perd 
més del 60% del producte actiu que es passa el 
sector serveis.

En els últims anys creix l’interés per la produc-
ció i promoció de la Carxofa com a producte 
agroalimentari de qualitat de la Comunitat Va-
lenciana i com a segell d’identitat.

La necessitat de buscar i trobar models socio-
econòmics nous i més sostenibles genera una 
creixent conscienciació de la nostra societat 
de girar la vista als nostres valors i els nostres 
senyals d’identitat com havia sigut l’agricultura 
amb el seu fruit estrela: la carxofa.

Com a conseqüència d’aqueix renàixer, apareix 
l’Associació Carxofa de la Vega Baixa regis-
trant-se a final de novembre de 2011.

Per tot això al març de 2011, l’Ajuntament d’Al-
moradí impulsa la creació d’un grup de treball 
que acabarà per crear i registrar l’Associació 
Carxofa de la Vega Baixa, la qual planteja la ne-
cessitat de la posada en valor del nostre cultiu 
portant-lo a crear la Marca de la Carxofa de la 
Vega Baixa del Segura.

En converses i reunions de treball mantingudes 
amb la Direcció General de Comercialització 
agro-alimentària de la Conselleria d’Agricultu-
ra es planteja les eines idònies per a aconse-
guir-ho com són:

• La creació d’una marca comercial potent.

• Fort treball de màrqueting en general.

• La promoció del producte.

Els objectius que es marca l’Associació són:



288

8. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR AGROALIMENTARI A LA VEGA BAIXA

• Crear sinergies entre els agents socioeconò-
mics implicats en aquest producte.

• Implicació de tots els estaments, tant polítics, 
com a socials, en la promoció d’aquest producte.

• Posicionar el producte entre els de major 
qualitat del nostre país.

• Prestigiar la carxofa de la Vega Baixa del Se-
gura, produïda, manipulada, elaborada o en-
vasada en l’àrea geogràfica de la Vega Baixa 
del Segura de la província d’Alacant.

• Protegir contra tota utilització comercial, di-
recta i indirecta, tota usurpació, imitació o 
evocació, qualsevol altre tipus d’indicació 
mancada o fal·laç quant a la procedència, ori-
gen, naturalesa o característiques essenci-
als de la Carxofa Vega Baixa, així com contra 
qualsevol altra pràctica que puga induir a er-
ror als consumidors.

• Aprovar el reglament d’ús de la marca.

• Registrar la Marca i el reglament d’ús al cos-
tat de l’eslògan i el logotip en les oficines de 
patents (Nacional i Europea).

Podem destacar algunes de les principals acti-
vitats promogudes per l’Associació:

Congrés Nacional de la Carxofa (2018)

L’Associació Carxofa Vega Baixa del Segura col-
labora en la IV edició del Congrés nacional de 
la Carxofa de la Vega Baixa del Segura que se 
celebra de l’1 al 4 de març en el municipi d’Al-
moradí. Aquest congrés, organitzat per l’Ajunta-
ment d’Almoradí, serveix per a rendir tribut a la 
Joia de l’Horta a través de nombroses activitats 
com a degustacions, rutes, tapeo, showcooking 
i una torrà popular oferida per l’associació, en-
tre altres aspectes.

Es mostra l’oportunitat de conéixer la història 
de la seua producció a la comarca del Baix Se-

gura, els seus valors nutricionals, aprendre a 
cuinar-la, i principalment, a degustar-la, de la 
mà dels millors restauradors i hostalers.

Al costat de l’anterior esdeveniment, ha co-or-
ganitzat el “X International Symposium on 
Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives” 
desenvolupat del 12 al 15 de març de 2019 a 
Orihuela, Alacant, Espanya sota els auspicis de 
la Societat Internacional de Ciències Hortíco-
les (ISHS). Aquest simposi internacional va ser 
una excel·lent oportunitat per a reunir investi-
gadors, acadèmics, tècnics i altres experts dels 
sectors públic i privat involucrats en el camp de 
la carxofa, el card i els seus parents silvestres.

Dia de la Carxofa – Campanya escolar

L’Associació Carxofa Vega Baixa del Segura ha 
posat en marxa la quarta edició de la campa-
nya escolar en els col·legis d’aquesta comarca 
del Sud d’Alacant que enguany, com a novetat, 
inclou la celebració del Dia de la Carxofa coin-
cidint amb l’aniversari de la mort del Cardenal 
Belluga.

D’aquesta forma, es pretén que el 22 de febrer 
els col·legis dels deu municipis que formen part 
de l’associació (Almoradí, Benejúzar, Callosa de 
Segura, Catral, Cox, Dolores, Orihuela, Rafal, Ro-
jales i San Fulgencio) s’adherisquen a aquesta 
iniciativa i dediquen la seua jornada escolar a 
la carxofa realitzant murals, dibuixos, treballant 
les fitxes que entrega l’associació o amb qual-
sevol activitat que el centre estime oportuna i 
que gire al voltant de la carxofa.

La celebració del Dia de la Carxofa s’emmarca 
dins de la campanya escolar que s’ha posat en 
marxa amb la visita a l’horta i a la subhasta La 
Redona en la qual han participat prop d’un cen-
tenar d’alumnes del col·legi Fernando de Loa-
ces d’Orihuela.

La campanya en els col·legis, que compta amb 
el patrocini de Caixa Rural Central, consisteix 
en visites a l’horta i empreses del sector; el 
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lliurament de fitxes lúdiques per als alumnes 
amb informació didàctica sobre el cultiu; així 
com el concurs de dibuix en el qual hi ha pre-
mis individuals com una tauleta o un repro-
ductor de música i vals en material escolar per 
als col·legis.

L’Associació Carxofa Vega Baixa del Segura 
acosta el cultiu als xiquets i xiquetes de la Vega 
Baixa a través de la campanya escolar dedicada 
a la Joia de l’Horta.

Es tracta d’una de les iniciatives que més il-
lusiona a l’associació comarcal de la carxofa 
perquè amb aquesta mena d’accions es pre-
tén contribuir a deixar el nostre granet d’arena 
en les futures generacions a través del foment 
d’hàbits saludables, d’acostar-los la importàn-
cia que té l’horta per a la zona i els productes 
que es cultiven en aquesta.

La campanya consisteix en material informatiu 
que s’entrega als centres al costat d’unes fitxes 
lúdiques i didàctiques perquè els centres el pu-
guen treballar en classe.

Festa fi de campanya

Al costat dels tradicionals esdeveniments d’ini-
ci de campanya, l’Ajuntament de Dolores va or-
ganitzar per segon any consecutiu una Festa 
per a tancar la temporada de carxofes a la Vega 
Baixa. Del 10 al 13 de maig es duran a terme 
diverses activitats vinculades amb la gastrono-
mia, degustació de plats amb carxofa, una ruta 
de tapes, conferències i una torrà popular de 
carxofes que compta amb la col·laboració de 
l’associació.

La carxofa Vega Baixa en Fruit Attraction

L’Associació Carxofa Vega Baixa del Segura ha 
estat present en diferents edicions de la Fira 
Internacional de Fruites i Hortalisses, Fruit At-
traction, que se celebra cada any en la Institució 
Firal de Madrid, IFEMA. La marca de la carxofa 
té un estand dins de la participació agrupada 

que organitza la Diputació d’Alacant amb la fi-
nalitat d’atendre els visitants i mostrar les ca-
racterístiques de la Joia de l’Horta.

Blogtrip carxofa

Una desena de bloguers de turisme i gastrono-
mia de la província d’Alacant han participat en 
la segona edició del blogtrip de la Carxofa de la 
Vega Baixa.

Aquesta iniciativa, impulsada per l’Associa-
ció Carxofa Vega Baixa en col·laboració amb 
el Patronat de Turisme de la Costa Blanca, 
pretén donar a conéixer als bloguers tot el 
procés i característiques de la carxofa així 
com les experiències que es poden viure al 
voltant d’aquesta hortalissa relacionades 
amb l’horta, el seu patrimoni, el paisatge i la 
gastronomia.

6. BALANÇ, OPORTUNITATS I PROPOSTES DE 
MILLORA 

En aquest últim apartat recollim els punts 
forts i febles detectats en l’anàlisi de la Vega 
Baixa com a territori intel·ligent des de la 
perspectiva del sector agroalimentari. Per a 
finalitzar apuntarem una sèrie de propostes 
de millora.

PUNTS FORTS

• En l’àmbit geogràfic destaquen el riu Segura 
i l’Horta de la Vega Baixa, que es configuren 
com a eixos vertebradors del territori, con-
ferint-li homogeneïtat en els principals trets 
d’identitat, història, economia, costums, pai-
satges i paisanatges. 

• S’observa una actitud proactiva de les per-
sones, orientada a l’esforç i al treball (en els 
últims esdeveniments tràgics de la DANA s’ha 
pogut comprovar). S’ha acumulat una gran 
experiència (saber-fer) al costat d’atributs 
positius de capacitat, superació i esforç.
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• Profundes transformacions en l’agricultura 
s’han produït a partir de l’execució de l’obra 
hidràulica del transvasament.

• La superfície agrícola de la Vega Baixa en 
2018 ascendeix a 37.910 hectàrees (ha) que 
suposa el 28,5% de la superfície agrícola de 
la província d’Alacant i el 6,9% de la superfície 
agrícola de la Comunitat Valenciana. Del total 
de la superfície agrícola, un 95,5% correspon 
a regadiu i el 5,5% restant a secà. Els princi-
pals grups de cultius són cítrics (60,1%), hor-
talisses (20,4%) i fruiteres (9,9%). 

• No obstant això, si s’observa la dinàmica 
en el temps es detecta una intensa diver-
sificació de productes en els fruiters i les 
hortalisses, tenint un creixement important 
productes que partien d’una nul·la o escas-
sa implantació en termes de superfície; per 
exemple, figuera, carabassa, cogombre, etc. 
Un aspecte rellevant és que poden aparéixer 
cultius amb un baix nivell de superfície però 
que ofereixen un elevat rendiment quan el 
producte es trasllada a valor (per exemple: 
figues i bacores).

• Entre les potencialitats del sector estan la in-
troducció de nous productes, la cerca de nous 
mercats, i la major sensibilització cap als pro-
ductes ecològics. A això s’uneix la tendència 
a l’alça de les exportacions agroalimentàries 
espanyoles de productes de qualitat recone-
guda en l’exterior.

• L’agricultura com a sector d’activitat caracte-
rístic en el territori del Baix Segura s’ha man-
tingut al llarg dels anys, arribant a créixer el 
nombre d’afiliacions durant l’època de crisi 
i convertint-se el camp en un sector refugie 
enfront de la crisi.

• L’agricultura com a nombre de treballadors 
(afiliats en 2018) suposa el 7,4% de l’ocupació 
total de la Vega Baixa i el 12,9% de l’ús del 
sector agrícola de la Comunitat Valenciana.

• Entre les possibles activitats emergents dins 
de la indústria agroalimentària i d’acord amb 
les característiques del territori, la població 
resident i la dinàmica del sistema productiu 
de la zona, està la realització d’una bona ges-
tió dels recursos existents i les tendències 
del mercat, diversificant les activitats agro-
alimentàries, entre altres, i interrelacionant 
tots els municipis, generant així una imatge 
de marca territorial.

• El sector alimentari amb 1.698 treballadors 
directes en 2016 suposa el 2% de l’ocupació 
de la Vega Baixa, representant el 20% de l’ús 
del sector alimentari a la província d’Alacant 
i el 5% de l’ús del sector a la Comunitat Va-
lenciana. No obstant això, en les activitats 
més predominants a la Vega Baixa en termes 
d’ocupació es pot recollir gran part de l’ocu-
pació induïda pel sector agroalimentari; per 
exemple, el sector del comerç majorista su-
posa quasi 7.000 ocupacions (7,8% de l’ocu-
pació de la Vega Baixa).

• Els instruments de protecció de la innovació 
com a patents, dissenys industrials, noms 
comercials i marques no són utilitzades en 
gran manera per les empreses de la Vega 
Baixa. No obstant això, s’observen dades re-
llevants quant als indicadors de noms comer-
cials i marques que ens indiquen una aposta 
decidida d’empreses de l’àrea per estratègi-
es d’innovació en comercialització. A més, la 
presència de sectors d’alta tecnologia és molt 
reduïda en tot el territori, tenint més rellevàn-
cia els sectors de tecnologia mitjana-alta i els 
serveis d’alta tecnologia.

• Aquesta realitat de baixa intensitat tecnològi-
ca de les empreses en el territori no és in-
compatible que existisquen empreses en el 
territori amb elevats nivells d’innovació (pro-
ducte, procés, comercialització, organitzativa, 
etc.). Al costat d’això, seguint l’enfocament 
metodològic de territoris intel·ligents-innova-
dors, no n’hi ha prou amb la presència d’em-
preses i empresaris innovadors, sinó que tant 
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en l’àmbit de les institucions públiques com 
de la societat civil, l’emergència de tals actors 
resulta clau per a orientar les estratègies di-
namitzadores més enllà d’objectius exclusi-
vament econòmics.

• Un conjunt rellevant d’empreses de certa 
grandària i associacions de xicotets produc-
tors han apostat per la innovació com a eix 
estratègic de la seua competitivitat. L’associa-
cionisme agrari constitueix un dels principals 
instruments per al desenvolupament econò-
mic dels sectors agrícoles, ramaders i fores-
tals, davant els reptes als quals s’enfronten 
en el segle XXI.

• Més enllà dels avantatges clàssics, l’associ-
acionisme permet una major participació del 
sector productor en la resta de la cadena ali-
mentària, aportant transparència a la presa 
de decisions pròpies de la transformació i co-
mercialització dels productes agraris i man-
tenint al mateix temps l’activitat econòmica 
lligada al territori com un important element 
vertebrador del medi rural.

• La innovació que es realitza en el sector agro-
alimentari es manifesta al llarg de tota la 
cadena de valor del sector: producció, trans-
formació, i comercialització de productes agrí-
coles, ramaders. Quant a les característiques 
de les innovacions predominen les innovaci-
ons incrementals, sent menys predominants 
les innovacions radicals. Una tipologia de la 
innovació que sol abordar-se és la que distin-
geix entre innovació de producte, innovació de 
procés, altres tipus d’innovació (organitzativa, 
comercialització, etc.).

• L’augment de la productivitat del sector agrí-
cola en els últims 20 anys s’ha degut en gran 
manera a l’obtenció de noves varietats. Però 
la millora de la productivitat en el sector hor-
tofructícola no és l’única cosa que persegueix 
la millora vegetal. L’obtenció de varietats amb 
unes qualitats organolèptiques i uns determi-
nats valors nutricionals són uns altres dels 

reptes als quals s’enfronta la indústria diària-
ment. Gràcies a la millora vegetal s’han obtin-
gut varietats que satisfan les demandes del 
mercat.

• En l’àmbit de la indústria agroalimentària 
també es produeixen innovacions destacables 
sobre la base de nous productes elaborats a 
partir de productes agrícoles, especialment 
en l’àmbit de fruites i hortalisses en el context 
de la Vega Baixa. Una línia fonamental d’in-
novació de producte és oferir un producte de 
qualitat i saludable, minimitzant o eliminant 
els conservants i additius químics.

• En el context de nous productes, un eix estra-
tègic són els productes ecològics. L’Agricul-
tura Ecològica, denominada també biològica, 
és un sistema de producció i elaboració que 
té com a objectiu l’obtenció d’aliments d’òp-
tima qualitat, lliures de residus, minimitzant 
l’impacte humà en el medi ambient. Utilitza 
els recursos naturals de manera òptima, con-
tribuint a preservar la biodiversitat vegetal i 
animal, i que aposta per impulsar el desenvo-
lupament local sostenible de la zona. 

• En el procés de manipulació del producte 
s’han introduït importants innovacions d’au-
tomatització (transformació mecànica i digital 
dels processos), encara que certes tasques 
exigeixen encara un ús intensiu de mà d’obra 
(amb certa qualificació).

• En la indústria agroalimentària s’han intro-
duït també millores de procés (tractament i 
classificació del producte, conservació, enva-
sament, control de qualitat, etc.) mitjançant la 
introducció de noves tecnologies (mecanitza-
ció-automatització).

• Tant les innovacions de procés del sector 
agrícola com de la indústria alimentària 
contribueixen a la millora del producte com 
a una important reducció de costos en les 
empreses.
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• Donada la rellevància de les exportacions de 
productes agrícoles, la millora de la comer-
cialització és una aposta estratègica per a 
mantindre i ampliar els mercats de destina-
ció, adaptant-se a les noves tendències de 
consum dels consumidors. 

• Les millores de comercialització poden con-
tribuir a millorar la reducció de marges co-
mercials que imposa la cadena de comerci-
alització, molt més concentrat que el sector 
agrícola i la indústria alimentària.

• Un nombre ampli d’empreses han realitzat 
accions actives de màrqueting amb el regis-
tre de marques i noms comercials tant el sec-
tor agrícola com en la indústria alimentària. 
Al costat d’això, i en connexió a innovacions 
de procés, s’han introduït millores en l’enva-
sament dels productes agrícoles, ajustant-se 
a les noves demandes dels consumidors i de 
la societat (menor quantitat de productes en 
envàs, envasos més sostenibles des del punt 
de vista mediambiental). 

• Al costat d’estratègies actives de màrqueting 
innovador, un atribut fonamental -cada ve-
gada més valorat i implementat per les em-
preses- és la certificació de la qualitat dels 
productes. És important també destacar els 
projectes-accions realitzades a través de l’as-
sociacionisme en la promoció de marques 
territori: Associació de la Carxofa Vega Baixa, 
Associació de Productors de la Bacora d’Alba-
tera, Associació de la Nora de Guardamar.

• Un número ampli de les innovacions s’han 
realitzat en cooperació amb proveïdors (lla-
vors, fitosanitaris, regadiu), amb clients direc-
tes del sector (empreses comercialitzadores, 
per exemple envasat), amb empreses d’altres 
sectors (per exemple, restauració-gastrono-
mia) i amb centres d’investigació-formació. 
Aquesta qüestió ens apunta a la generació 
d’una innovació col·lectiva i col·laborativa que 
s’articula en el territori sobre la base de co-
neixement tàcit -no codificat- que pot ser una 

de les claus afegides de la competitivitat i 
acompliment del territori.

• El clúster agroalimentari es defineix per 
l’existència d’una concentració geogràfica 
d’empreses transformadores de productes 
agrícoles i ramaders (indústria agroalimen-
tària) i d’empreses agrícoles i ramaderes. 
Al costat d’aquestes, es localitzen empreses 
proveïdores d’inputs a la producció agrària i 
agroalimentària (fertilitzants i productes quí-
mics, envasos, plàstics, maquinària, etc.) i 
empreses proveïdores de serveis (financers, 
distribució, sostenibilitat, eficiència energèti-
ca, gestió tècnica i econòmica, control i cer-
tificació de la qualitat, promoció, màrqueting 
agroalimentari, etc.). També formen part del 
clúster les institucions de suport públiques i 
privades localitzades en l’àrea (associacions 
professionals, centres de formació, universi-
tats, centres tecnològics, grups d’acció local, 
cambres de comerç, consells reguladors, 
etc.). 

• Per tant, en el centre d’un clúster agroalimen-
tari, se situen les empreses de transformació 
de les matèries primeres agràries, ramade-
res o pesqueres, que produeixen el producte 
per al consumidor. Hi ha un gran vincle entre 
produccions agrícoles i agroalimentàries, ja 
que sense matèria primera no pot haver-hi 
indústria agroalimentària, però cal tindre en 
compte que derivat de les facilitats de trans-
port i de comerç exterior és freqüent també 
proveir-se de matèria primera en diferents 
llocs. 

• Al costat de les empreses agroalimentàries i 
del sector primari, el clúster agroalimentari 
està format per altres components que ser-
veixen de suport a aquestes indústries. Es po-
den destacar els principals components d’un 
clúster de la indústria agroalimentària: pro-
veïdors d’inputs i inputs per a l’agricultura i la 
indústria agroalimentària, empreses de ser-
veis, distribuïdors i operadors logístics, asso-
ciacions sectorials, centres formatius, centres 
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d’investigació i consells reguladors. Diversos 
estudis han identificat l’existència de clústers 
agroalimentaris -potencials o espontanis- a 
la Vega Baixa des d’un punt de vista quantita-
tiu.

• Al costat del sistema de petites i mitjanes 
empreses del clúster existeixen altres com-
ponents que també formen part del clúster 
–anteriorment apuntat-, en concret, diferents 
organitzacions i institucions que presten 
serveis avançats al conjunt d’empreses del 
sistema. Dins d’aquestes organitzacions es 
poden distingir les institucions científiques i 
d’investigació, les associacions empresarials 
i de formació i les institucions públiques que 
presten serveis especialitzats de suport a les 
empreses.

• Destaca la labor desenvolupada pel Consorci 
per al Desenvolupament Econòmic de la Vega 
Baixa (Convega). Diverses anàlisis han mos-
trat que la Vega Baixa és una de les comar-
ques amb major presència d’agències-agents 
de desenvolupament local a la província 
d’Alacant.

• Les comunicacions han millorat afavorint la 
connexió de la comarca amb altres territoris i 
la connexió intracomarcal.

• S’han destacat en la nostra anàlisi 4 actuaci-
ons d’èxit en matèria d’innovació territorial:

- Symposium Agroalimentari de la Vega Bai-
xa Del Segura (SYA).

- Clúster Agroalimentari Orihuela - Vega Bai-
xa (CAOVBA).

- Convega – Vega Baixa Desenvolupament.

- Associació Carxofa de la Vega Baixa.

PUNTS FEBLES

• En un determinat moment, el sector primari pas-
sa a un segon pla i la comarca comença a conso-
lidar una base productiva molt més diversificada, 
en la qual la indústria i, sobretot, el sector serveis 
-concretament en el turisme i la construcció- ad-
quireixen un major protagonisme.

• És llavors quan les explotacions familiars co-
mencen a desaparéixer a causa de l’aparició 
de problemes estructurals, com el minifun-
disme, l’escassetat d’aigua, els baixos salaris, 
l’envelliment dels agricultors, la falta d’incor-
poració de gent jove.

• Com a amenaça en el creixement de l’agroin-
dústria espanyola es destaquen els proble-
mes amb països tercers en els acords que 
permeten l’entrada a la UE de productes hor-
tofructícoles, en concret a les negociacions 
amb el Marroc, o els debats sobre la Política 
Agrària Comuna.

• Socialment, al costat d’actituds positives i 
proactives apareixen actituds negatives que 
no creuen i no confien de les possibilitats del 
territori i dels seus canvis.

• Els instruments de protecció de la innovació 
com a patents, dissenys industrials, noms co-
mercials i marques no són utilitzades en gran 
manera per les empreses de la Vega Baixa. A 
més, la presència de sectors d’alta tecnologia 
és molt reduïda en tot el territori, tenint més 
rellevància els sectors de tecnologia mitja-
na-alta i els serveis d’alta tecnologia.

• El teixit empresarial del territori està carac-
teritzat per un predomini de petites i mitjanes 
empreses. Per exemple, en el cas de l’agricul-
tura s’observa un predomini de xicotetes ex-
plotacions. La grandària reduïda de les empre-
ses condiciona la seua capacitat innovadora.

• La rendibilitat del sector queda condiciona-
da per la reducció de marges comercials que 
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imposa la cadena de comercialització, molts 
més concentrada.

• Determinats nous canals de comercialització 
com el comerç on-line han sigut escassament 
explorats i aplicats en el territori. La digitalit-
zació -agricultura 4.0 i indústria 4.0- és una 
assignatura pendent en el territori. Des d’as-
sociacions de productors ens comenten que 
en gran part del camp -explotacions agríco-
les- no hi ha cobertura de telefonia mòbil, la 
qual cosa dificulta qualsevol procés de digita-
lització-automatització que es vulga abordar.

• Un element que ha de rebre especial atenció 
és l’escassa formació-preparació del xicotet 
empresari-productor. Han acumulat una gran 
experiència (saber-fer) però en molts casos 
desconeixen les noves realitats i demandes 
del sector, sent molt poc inclinats al canvi i a 
la innovació. 

• Un aspecte rellevant és la falta de relleu ge-
neracional. Els agricultors-productors es fan 
majors i es jubilen i no apareix un actiu jove 
(fins i tot del seu entorn familiar) que els subs-
tituïsca, implicant en molts casos l’abandó de 
les terres amb les repercussions negatives 
paisatgístiques i mediambientals que suposa. 
La joventut del territori és poc inclinada a in-
corporar-se al sector agrícola. 

• Com als recursos humans i laborals del sec-
tor agrícola i alimentari podem destacar tres 
perfils diferenciats segons les activitats i tas-
ques a realitzar:

- Tasques que exigeixen una baixa qualifica-
ció-especialització. Per exemple, la recol-
lecció de productes agrícoles; condiciona-
da per la temporalitat del període de collita 
s’ha cobert en gran part per població im-
migrant. 

- Tasques que exigeixen una especialització 
mitjana que es pot obtindre a través de ci-
cles formatius de Formació Professional 

i/o Oferta Formativa per a Aturats i Ocu-
pats. S’apunta que en certs perfils profes-
sionals no es troba en el territori el perso-
nal necessari o que la formació rebuda no 
s’adequa a les necessitats del sector.

- Tasques que exigeixen una especialit-
zació i formació alta (fonamentalment 
títols universitaris). Es detecta –segons 
apunten els agents del territori- que els 
titulats universitaris de la EPSO en molts 
casos no arriben al camp i es van a la in-
dústria agroalimentària (en molts casos 
d’altres zones d’Espanya). Seria necessa-
ri un major acostament de la EPSO a les 
necessitats del sector agroalimentari del 
territori.

• Aquests transvasaments de mà d’obra entre 
sectors al costat de la temporalitat (collites) 
de l’activitat agrícola i indústria transforma-
dora condiciona la possibilitat de tindre uns 
ocupats estables que milloren la seua experi-
ència i als quals es poden anar formant pro-
gressivament.

• Els titulats de formació professional troben 
ocupació tant en empreses del territori com 
fora d’ell. No obstant això, existeix una falta 
d’especialització i adequació de la formació 
aconseguida en relació amb les necessitats 
del territori. Igualment, l’oferta de centres 
educatius en principi resulta ajustada a les 
necessitats de l’àrea, per la qual cosa es re-
quereix una revisió de l’oferta de títols vincu-
lada a les famílies professionals que s’oferei-
xen, inclosa l’agricultura.

• Donades les característiques sociolaborals i 
tendències de futur de la zona és convenient 
millorar l’oferta vinculada a l’agricultura (for-
mació en aprofitament i conservació del medi 
natural) i la incipient floració industrial, espe-
cialment agroalimentària (qualificacions en 
processos i qualitat en la indústria alimentà-
ria, fleca, rebosteria i confiteria).
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• Des de l’empresariat, es destaca també la fal-
ta de personal amb formació professional en 
sectors auxiliars del sector, per exemple, me-
cànica.

• Observem que en certs sectors prevalen “tra-
dicions” que d’alguna manera no s’alineen 
amb la igualtat de gènere (les dones tendei-
xen a copar certes fases d’empaquetat, per 
exemple).

• Les comunicacions són millorables. Les car-
reteres -comunicació intracomarcal- mostren 
signes de saturació, sobretot en època estival. 
El transport ferroviari de passatgers mostra 
greus manques (per exemple, rodalia; l’AVE 
està pendent de la seua posada en marxa), 
sent un element pendent el transport ferro-
viari de mercaderies, a l’espera del Corredor 
Mediterrani. Altres manques que s’han desta-
cat: realització d’un port sec o una Zona d’Ac-
tivitat Logística (ZAL), noves dotacions de sòl 
industrial.

• L’aigua és un recurs escàs, amb una depen-
dència de les pluges -normalment escasses-, 
de l’aigua del Transvasament Tajo-Segura i 
de l’aigua dessalada. El tema de l’aigua cre-
ga gran incertesa als agricultors sobre l’aigua 
que es pot disposar, a quin preu i amb quina 
qualitat.

• Al costat d’això, els recents esdeveniments 
tràgics de la DANA -amb un gran impacte 
en les persones, en l’agricultura i en les em-
preses- han posat de manifest la necessitat 
d’una millor planificació i execució d’infraes-
tructures hídriques. Algunes d’elles estaven 
planificades però no es van executar per l’Ad-
ministració competent. Molts dels danys eren 
inevitables, però es reconeix que fent certes 
millores-infraestructures es podrien haver 
minimitzat. 

• El sector ha d’apostar per la sostenibilitat de 
la producció, en la qual apareixen importants 
reptes i desafiaments: l’adaptació al canvi cli-

màtic, els canvis en els processos productius, 
els productes ecològics i de temporada, altres 
reptes mediambientals.

• Un repte del sector és l’eliminació del plàs-
tic en l’envasament i la seua substitució per 
altres materials biodegradables i no sintè-
tics. Al costat d’això, l’adequació de productes 
elaborats (additius i conservants químics) als 
perfils més demandats d’estil saludable.

• De totes maneres, s’aprecia tant en la pobla-
ció en general com en els agricultors una falta 
de consciència mediambiental, per exemple, 
de deixar la mínima petjada possible al seu 
pas després d’una activitat. Es comenta el cas 
de l’abandó de bidons de plaguicides en qual-
sevol lloc.

PROPOSTES DE MILLORA

Partint dels punts forts i febles detectats en 
aquesta anàlisi es proposen les següents pro-
postes de millora:

• Promoció de l’associacionisme en el sector 
agroalimentari.

• Desenvolupament i Consolidació de la Marca 
Territori Vega Baixa.

• Accions de suport a les associacions de pro-
ducte territorials (Carxofa, Bacora, Nyora) i 
promoció de noves associacions.

• Consolidació i ampliació del Clúster Agroali-
mentari Orihuela-Vega Baixa.

• Creació i actualització d’un Mapa dels Actors 
clau de Vega Baixa – Territori Intel·ligent.

• Creació i consolidació d’espais-punts de troba-
da del sector agroalimentari i del territori (SYA 
Orihuela, Trobades Innovadores Convega, etc.).

• Disseny d’un Pla Estratègic d’Innovació del 
Sector Agroalimentari.
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• Creació d’un Centre Tecnològic i d’Innovació 
del sector en col·laboració amb la EPSO-UMH, 
Universitat d’Alacant i altres centres públics 
d’investigació.

• Creació d’un Observatori del sector en col·la-
boració amb la EPSO-UMH, Universitat d’Ala-
cant i altres centres públics d’investigació.

• Promoció de la digitalització del sector agroa-
limentari: agricultura 4.0 – indústria 4.0.

• Promoció de l’emprenedoria en el sector 
agroalimentari i activitats auxiliars.

• Creació d’un banc de terres per a evitar 
l’abandó de superfícies cultivades.

• Disseny i implementació d’accions que afavo-
risquen les sinergies del sector agroalimen-
tari amb altres sectors (turisme gastronòmic, 
turisme ambiental, etc.).

• Realització d’un diagnòstic de les necessitats 
formatives del sector agroalimentari.

• Ampliació de l’oferta formativa (formació pro-
fessional reglada, formació ocupacional) ori-
entada al sector agroalimentari.

• Pla de promoció de l’agricultura com a acti-
vitat de futur des d’una perspectiva sosteni-
ble i inclusiva. Accions de sensibilització en el 
territori, especialment orientades als joves i 
xiquets.

• Pla d’igualtat en el sector agroalimentari.

• Anàlisi estratègica dels reptes mediambien-
tals del territori i del sector.

• Pla de millora d’infraestructures (hídriques, 
sòl industrial, transports, logístiques, digitals, 
mediambientals, etc.).
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1. SEMBLANÇA DEL TERRITORI

Fer referència al concepte de turisme d’interior en 
la Comunitat Valenciana i territori, ens porta ne-
cessàriament a un ampli espai que de nord a sud 
recorre la Comunitat. L’informe que ací es pre-
senta necessàriament se circumscriu a un espai 
concret, que a més ens permet introduir-nos en el 
segment de turisme cultural d’interior, i que s’as-
simila amb l’interior nord de la província de Cas-
telló, en el que històricament es correspon amb el 
Maestrat i la comarca dels Ports.

Aquests territoris, i d’acord amb l’enfocament 
de Pactes per l’Ocupació com a unitat territo-
rial, es corresponen amb dos espais limítrofs 
que representen exemples de turisme d’interi-
or amb elements paisatgístics i culturals d’inte-
rés sobre els quals sustentar una estratègia de 
creació i consolidació de producte turístic amb 
capacitat d’influir en el desenvolupament ter-
ritorial. Els pactes per l’ocupació als quals ens 

referim són el Pacte Castelló Nord1 i el Pacte 
dels Ports2.

Tots dos pactes tenen una posició similar quant 
al turisme, especialment per la importància qua-
litativa i la seua visió com a instrument estratègic 
per a consolidar el seu desenvolupament territo-
rial. En el cas dels Ports, l’estratègia és de conso-
lidació del producte turístic existent i reconegut, 
amb intenció d’augmentar la seua potencialitat 
com a instrument de creació de valor i com a ele-
ment central en el seu objectiu principal de lluita 
contra la despoblació. En el cas del Maestrat, la 
posició de partida és una mica més complicada al 
no comptar amb el mateix nivell de producte tu-
rístic desenvolupat en el territori, la qual cosa ha 
provocat que el pacte per l’ocupació Castelló Nord 

1 Pacte per l’Ocupació (PATE) Castelló Nord creat en 2016 a partir 
de l’oportunitat que suposava l’ajuda del SERVEF (LABORA) per a 
la constitució de pactes (agrupacions territorials) sobre les quals 
articular polítiques actives d’ocupació i formació en el territori. El 
PATE Castelló Nord ho formen els municipis de Canet lo Roig, Cer-
vera, la Jana, la Salzadella, Rossell, Sant Mateu, Tírig, Traiguera, 
Vilar de Canes i Xert.
2 La Mancomunitat comarcal de Els Ports és la responsable del 
PATE. En el pacte estan a més dels municipis de la mancomunitat 
altres vinculats expressament al projecte. En concret, i segons la 
comarca històrica a la qual pertanyen: (Castellfort, Cinctorres, For-
call, Herbés, La Mata, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de 
Morella, Todolella, Vallibona, Villores i Zorita del Maestrazgo); L’Alt 
Maestrat (Ares del Maestrat i Vilafranca); i El Baix Maestrat (Castell 
de Cabres i La Pobla de Benifassà)

9. TERRITORIS INTEL·LIGENTS, SECTORS INNOVADORS. 
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que articula aquesta àrea d’estudi centre la seua 
estratègia turística en aspectes com la creació de 
marca turística i la catalogació i posada en valor 
dels seus recursos. L’àrea de Maestrat, per la seua 
situació de municipis d’interior pròxims a la cos-
ta i amb escàs impacte del turisme de sol i platja 
predominant en el litoral, se situa turísticament a 
meitat camine entre dues destinacions turístiques 
consolidats com són la costa nord de Castelló i la 
zona de turisme d’interior dels Ports. Encara que 
precisament aqueixa ubicació, a menys de mitja 
hora de la costa i al seu torn també de la zona dels 
Ports, pot amagar un potencial que està per ex-
plotar com a oferta complementària de tots dos.

2. INDICADORS D’INNOVACIÓ

Introduir el concepte d’innovació territorial en tu-
risme, i sobretot identificar els indicadors propis 
d’aquest segment ens porta a un conjunt ampli 
d’elements que incideixen en la capacitat in-
novadora del territori i, en el que aquest espai 
es refereix, als instruments al servei del sector 
turístic que des de territoris d’interior mostren 
capacitat per al dinamisme innovador del sector.

En aquests moments és possible afirmar com 
serà el principal indicador sectorial en aquest 
camp, i no és un altre que el paper destinat a 
desenvolupar pel Centre de Turisme (CdT) d’in-
terior que naix amb la voluntat de possibilitar 
la professionalització i la millora dels serveis 
turístics i de les empreses de l’interior valencià 
a través de la formació, permetent, d’aquesta 
manera, la millora de les condicions de vida i el 
benestar de la població local i generant riquesa. 
A la província de Castelló, el CdT orgànicament 
és una figura associada al centre de Castelló, 
se situarà a Morella (Antiga Fàbrica Giner) i la 
seua comesa és el disseny d’actuacions forma-
tives específiques per a la destinació turística 
de Castelló interior d’acord amb les seues ca-
racterístiques paisatgístiques i culturals, i de 
les seues necessitats.

Entre el catàleg d’accions es troba la formació 
especialitzada amb objectiu de professionalit-

zar el sector, formació contínua amb atenció 
a dotar d’eines de competència global direc-
tament relacionades amb la innovació en els 
mercats turístics, i el disseny d’estratègies de 
promoció específiques.

Amb aquest nou esquema de treball, és d’es-
perar un augment en els paràmetres d’inno-
vació sectorial que, fins al moment, es limiten 
pel costat dels propis recursos disponibles i per 
una oferta condicionada en l’apartat de comer-
cialització i nous productes (innovació), tant per 
la formació de treballadors, com pel marc res-
trictiu que suposa disposar d’infraestructures 
insuficients.

En aquest punt hem d’assenyalar que el sector 
realitza esforços d’adaptació tecnològica, espe-
cialment pel que fa a oferir els seus serveis per 
mitjà de pàgines web, cercadors i agències de 
viatges online. No obstant això, en moltes oca-
sions es troba amb una capacitat limitada de la 
xarxa de dades, la qual cosa resta potenciali-
tat al sector i, per descomptat, també a la seua 
presència efectiva en internet.

En relació amb l’anterior, la Guia d’Implantació 
de destinacions turístiques intel·ligents de la 
Comunitat Valenciana, estableix un sistema de 
72 indicadors dividits en els següents 9 àmbits: 
governança (10), sostenibilitat (15), accessibilitat 
(6), innovació (6), connectivitat (5), sistema d’in-
tel·ligència turística (8), informació (9), màrque-
ting online (8) i evolució de l’activitat turística (5).

Aquests indicadors estructurats en 9 àmbits, 
es deriven directament del model de Destinació 
Turística Intel·ligent (DTI), on la Comunitat Va-
lenciana és un referent en aquest camp a nivell 
mundial, sobretot a través de l’Institut Valencià 
de Tecnologies Turístiques (INVATTUR), més 
un àmbit addicional que conté els indicadors 
d’evolució de l’activitat turística, que permeten 
mesurar l’impacte de les accions derivades del 
model DTI en les variables bàsiques de la des-
tinació (ocupació, despesa, ocupació, estaciona-
litat, etc.)
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Les destinacions turístiques poden aplicar 
aquest sistema mitjançant l’eina d’autodiagnòs-
tic DTI, disponible online, amb l’ajuda de la Guia 
d’implantació.

En el que concerneix l’àrea d’innovació els 6 in-
dicadors establits són els que apareixen en la 
taula 1.

Tal com apareix reflectit en la Guia d’Implanta-
ció de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la 
Comunitat Valenciana (2017), els diferents indica-
dors d’innovació desenvolupen una sèrie de fun-
cionalitats que apareixen reflectides en el conjunt 
de les 6 taules agrupades en el distintiu de taula 2.

Taula 2. Descriptiu de l’indicador de Foment de la Innovació 

Indicadors per al mesurament de la innovació en DTI

Àmbit 4. Innovació

INN01. Foment de la innovació turística 

INN02. Implantació de sistema de gestió de la innovació 

en empreses i organismes públics

INN03. Desenvolupament de projectes d’innovació 

INN04. Foment de processos d’innovació col·laborativa 

INN05. Emprenedoria 

INN06. Formació de població i ocupació en activitats 
vinculades amb la innovació

INN01. Foment de la innovació turística

• Què es mesura? Els esforços en una destinació per donar suport a la innovació turística a través de diversos mecanismes 

que ho permeten. 

• Per què es mesura? Els DTI han de ser espais en els quals es recolze, ajude i assessore a totes les iniciatives innovadores 

que puguen resultar en empreses que aporten un valor afegit al turista, a la destinació i per descomptat a l›empresa. A més 

d›ajudar a les idees que ja estan en marxa, cal fomentar que sorgisquen noves. 

• Com es mesura? L›indicador consta de 5 apartats: 

• El municipi disposa d’un viver d’empreses (25%) 

• Es fan, almenys de manera bianual, concursos d’idees per part de l’ajuntament/ens gestor (15%) 

• Es premien, almenys de manera bianual, les empreses més innovadores per part de l’ajuntament/ ens gestor (15%) 

• S’ofereixen en la destinació tots els anys cursos de formació en relació amb el turisme per entitats públiques o finança-

des públicament (15%) 

• S’ofereix ajuda i assessorament a emprenedors a través d’algun programa o organisme municipal (30%)

Tabla 1. Indicadores para la medición de la innovación 

en DTI

INN02. Implantació de sistema de gestió de la innovació en empreses i organismes públics

• Què es mesura? La quantitat d›empreses i organismes públics que tenen sistemes de gestió de la innovació 

• Per què es mesura? Tindre un protocol i guió que establisca unes normes determinades fa més eficients els processos i 

millors els resultats, a més d›homologables a altres similars. AENOR certifica aquells ens que compleixen amb l›exigit per 

les seues normes. 

• Com es mesura? Nombre considerable d›empreses i organismes amb sistemes certificats de gestió de la innovació: almenys 

dos empreses o organismes certificats a través de les normes de AENOR (UNEIX 166001:2006 i UNEIX 166002:2014) (100% 

de l›indicador) 
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INN03. Desenvolupament de projectes d’innovació 

• Què es mesura? Que l'ajuntament gestor siga partícip actiu de diferents projectes d'investigació o innovació que convoquen 

les administracions públiques (estat i autonomies principalment) i en els quals s'impliquen universitat, empreses, 

organismes públics, etc.

• Per què es mesura? La participació de les destinacions en projectes d'I+D+i, coordinats per un centre d'investigació o 

universitat, per un determinat organisme públic o per ells mateixos, suposa un al·licient a les idees innovadores i ajuda a 

desenvolupar línies de treball i accions per a la millora de la destinació. 

• Com es mesura? L'ajuntament o ens gestor participa en l›actualitat en almenys dos projectes d'innovació de les convocatòries 

oficials de les diferents administracions públiques, en els quals col·laboren administracions, gestor destinació, empreses i 

centres d'investigació/universitats (100% de l'indicador)

INN04. Foment de processos d’innovació col·laborativa

• Què es mesura? Els esforços de la destinació per col·laborar amb diferents tipus d'entitats per a fomentar la col·laboració 

en projectes d'innovació. 

• Per què es mesura? Buscar la col·laboració en trobades, esdeveniments i treballar junts sota un mateix tipus d'ens gestor és 

una bona manera de crear idees i estratègies conjuntes que puguen derivar-se de punts de vista complementaris. 

• Com es mesura? L'indicador es compon de dos apartats: 

• Es duen a terme en la destinació trobades entre empresaris, institucions i centres d’investigació/universitats amb 

finalitat innovadora, almenys una vegada a l’any (50%) 

• Es duen a terme en la destinació esdeveniments que poden fomentar la innovació en turisme (fòrums, seminaris, 

congressos, fires) obertes a diferents tipus de públic, almenys una vegada a l’any (50%)

INN05. Emprenedoria

• Què es mesura? L'esperit emprenedor de la destinació i la capacitat de crear i mantindre empreses al llarg del temps 

• Per què es mesura? Que la destinació compte amb emprenedors en turisme capaços d'arriscar-se per a posar en pràctica 

les seues idees i projectes li fa més innovador, més dinàmic. Les empreses són els blocs que construeixen la destinació i 

que tenen un contacte més directe amb el turista, d'això la importància que a més de crear-se noves, les que existeixen es 

puguen mantindre en el temps gràcies als seus resultats, creant sensació d'estabilitat i confiança. 

• Com es mesura? L'indicador es compon de dos apartats: 

• Percentatge significatiu d’emprenedors: almenys un 10% d’empresaris sobre la població activa en l’últim trimestre dispo-

nible (50% de l’indicador) 

• Creació estable d’empreses: En els últims tres anys ha augmentat el nombre d’empreses del sector comerç, transport i 

hostaleria (50%)

INN06. Formació de població i ocupació en activitats vinculades amb la innovació

• Què es mesura? La formació dels habitants de la destinació i la seua implicació laboral en sectors molt lligats a la innovació 

• Per què es mesura? Comptar amb una població preparada i amb un percentatge elevat de treballadors emprats en sectors 

que aporten un alt valor afegit i siguen font d'innovació és fonamental per a un DTI. Un DTI ha de comptar amb una població 

local i uns recursos humans capaços de fer front als reptes que imposa la tecnologia. La innovació és major com més gran 

és el nivell de especialització dels treballadors i es construeix sobre una societat local formada i capaç. 

• Com es mesura? L'indicador es compon de tres apartats: 

• Elevat nivell de formació de la població local: El 20% o més de la població adulta compta amb estudis universitaris 

(50%) 

• Elevat percentatge de persones treballant en activitats creatives: El 15% o més de la població treballant en empreses 

o entitats dels codis CNAE especificats (18+58+59+60+62+71 +72+73+74+85+86+90+91) (25%) 

• Elevat percentatge de persones treballant en activitats de mitjana i alta tecnologia i I+D: El 3% o més de la població tre-

ballant en empreses o entitats dels codis CNAE especificats (20+ 21+26+27+28+29+30+59+60+61+62+63+72+73) (25%)
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3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

El primer pas en la caracterització de la capa-
citat innovadora del territori passa per conéixer 
la potencialitat dels seus recursos turístics. És 
evident que el recurs condiciona la possibilitat 
d’innovar, tant pel que fa a les seues caracterís-
tiques intrínseques (element natural, patrimoni 
arquitectònic, etc.), com per la seua rellevància 
i públic objectiu (nacional o internacional). Per a 
això es recull a continuació els principals recur-
sos turístics del territori objecte d’anàlisi.

3.1 Exposició del mètode per a l’anàlisi i 
avaluació dels recursos turístics 

Denominem recurs a tot element ja siga tangi-
ble o intangible, el qual presenta capacitat bé 
per si mateix o en combinació amb uns altres 
d’atraure visitants a un determinat espai; i quan 
aqueixa visita responga a motius estrictament 
de turisme, oci i recreació. 

És pel que antecedeix, que adquireix valor propi 
el grau de funcionalitat que puga tindre el re-
curs fins al punt que aquest o la seua utilitat 
ha portat a classificar els recursos en bàsics 
i complementaris. D'aquesta manera, els re-
cursos turístics de caràcter bàsic són aquells 
que tenen capacitat pròpia d›atraure visitants, 
i per tant no posseeixen problemes de localit-
zació espacial, entre ells, un museu o un con-
junt històric. Per contra, els recursos turístics 
complementaris són aquells que no posseeixen 
un atractiu clar i cal detectar-los en el territori. 
No obstant això i en relació amb aquests últims 
convé destacar que estan cridats a remodelar 
de manera important els recursos bàsics; és el 
cas d›un recurs bàsic com pot ser un conjunt 
històric, que cada vegada està més necessitat 
d›aqueixos recursos complementaris que ma-
tisen la qualitat de les estades dels visitants en 
espai de destinació turística. Així mateix, també 
s›ha de considerar que la posada en valor de 
diversos recursos complementaris pot crear un 
recurs de caràcter bàsic, és el cas per exemple 
d›una ruta temàtica. 

Per a la seua anàlisi, i en particular per a l’ela-
boració de l’inventari, en primer lloc, recursos 
turístics els podem distingir segons la seua na-
turalesa en diferents categories: 

• Recurs natural o paisatgístic. 

• Recursos històric-monumentals, tècnics, et-
nològics i artístics. 

• Recursos artesanals i gastronòmics. 

• Recursos folklòrics, festes, esdeveniments 
programats (esdeveniments), recursos intan-
gibles i referencials. 

A continuació, i ja vinculat amb l’avaluació ana-
lítica que ens permetrà determinar la seua po-
tencialitat es realitza la jerarquització dels re-
cursos turístics, que té com a finalitat establir 
la seua jerarquia, és a dir, el grau d’atracció tu-
rística, escalada en cinc valors. Així, la jerarquia 
5 correspon a aquells recursos amb un grau 
d’atracció turística a nivell internacional; la je-
rarquia 4, quan el grau d’atracció turística és a 
nivell nacional; la jerarquia 3 si és a escala regi-
onal; la jerarquia 2 quan motiva corrents turís-
tics locals o comarcals; i, finalment, la jerarquia 
1 representa aquells recursos que no ofereixen 
un grau d’atracció turística per si mateixos, sinó 
que complementen a uns altres (López-Oliva-
res, 2014).

3.2 Inventari i anàlisi dels recursos turístics 
de l’àrea d’estudi 

Com s’ha indicat en la delimitació geogràfica de 
l’estudi, el territori objecte d’anàlisi es corres-
pon amb els pactes per l’ocupació de Castelló 
Nord i Els Ports. A continuació, es recull la do-
tació de recursos turístics dels quals disposa 
el territori com a pas previ a identificar la seua 
potencialitat innovadora i de creació de valor.
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Maestrat; pacte per l’ocupació Castelló Nord. 
El projecte experimental desenvolupat per 
aquest pacte3 va comptar en el seu inici amb 
la participació del Grup GETUR (Gabinet d’Estu-
dis Turístics) de la Universitat Jaume I, i el prin-
cipal resultat de la qual va ser la identificació 
d’un total de 379 recursos turístics i la creació 
de la marca Terres del Maestrat, ànima interi-
or. Dels recursos catalogats sobreïxen 33 que 
es corresponen a aquells amb jerarquies igual 
o superior a 3, tal com ho reflecteix la Taula 3. 
El projecte ha tingut com a resultat la implan-
tació d’una marca turística pròpia, que s’estan 
integrant com un distintiu territorial. Quant a la 
marca, Terres del Maestrat, ha continuat durant 
aquest segon període de projecte experimental 
el seu procés de consolidació interna amb l’ela-
boració de la pàgina web, dotar-la de contingut 
i organització d’esdeveniments i estratègies và-
ries per a donar a conéixer la nova imatge ter-
ritorial.

Elaborat l’inventari de recursos turístics en Ter-
res del Maestrat s’ha obtingut un total de 379 
recursos dividits entre les 4 categories con-
templades en l’apartat anterior. A la categoria A 
pertanyen 131 recursos entre els quals sobreï-
xen les oliveres mil·lenàries i el singular paisat-
ge que generen en quasi tots els municipis que 
conformen l’àrea d’estudi, el modelatge càrstic 
del barranc de la Valltorta, o la participació al 
Parc natural de la Tinença de Benifassà, el pai-
satge tabular dels Moles de Xert o el paisatge 
generat per la floració d’ametlers i cirerers.

A la categoria B, es corresponen els recursos 
històric-monumentals, tècnics, etnològics i ar-
tístics, i és la que ostenta major representativi-
tat quantitativa ja que amb un total de 161 que 
suposen el 42,5% dels recursos turístics identi-
ficats en l’àrea d’estudi. En ella sobreïx el patri-
moni històric del conjunt d’abrics amb pintures 
rupestres de la Valltorta; del patrimoni històric, 
artístic i monumental de Sant Mateu, la impor-
tància de la Via Augusta com a eix articulador 
del territori que discorre pel corredor prelitoral, 

3 S’indica que en el projecte Terres del Maestrat no participa la 
localitat de la Salzadella.

o l’arquitectura de pedra en sec, la tècnica de la 
qual recentment ha sigut declarada Patrimoni 
Mundial de la Humanitat per la UNESCO. 

La categoria C, que aglutina als recursos ar-
tesans i gastronòmics, és la que ofereix la me-
nor representativitat quantitativa en el conjunt 
de l’àrea d’estudi amb un total de 31 recursos 
que representen el 8,2%. No obstant això, cal 
ressaltar que es troben molt vinculats amb la 
potencialitat dels productes agroalimentaris 
vinculats amb el cultiu de l’olivera, i en particu-
lar de les oliveres mil·lenàries. 

Finalment, en la categoria D, la que integra els 
recursos vinculats al folklore, les festes, els 
esdeveniments programats, així com els re-
cursos intangibles i referencials, apareixen 56 
recursos, és a dir, el 14,8%, destacant sobretot 
els esdeveniments programats que generen les 
pròpies destinacions, sent majoritàriament de 
caràcter festiu i esportiu.

Com es pot observar en la figura 1 predominen 
els recursos de tipus A i B sobre el còmput de 
la totalitat dels 379 recursos turístics. Aquesta 
distribució de recursos ens indica d’una banda 
els elements de potencialitat turística com a 
element instrumental i també les manques del 
territori que han de formar part de l’estratègia 
de projecció turística.

Figura1: Distribució dels recursos turístics per catego-

ries

Font: Elaboració pròpia 



306

9. TERRITORIS INTEL·LIGENTS, SECTORS INNOVADORS. INNOVACIÓ TERRITORIAL EN TURISME D’INTERIOR:

Nº RECURS CATEGORIA TIPUS SUBTÍTOL 1 SUBTÍTOL 2 JERARQUIA

1 Barranc de la Valltorta A 1.1 1.1.3. 1.1.3.3 3

2 Paisatge d’atmellers en flor A 1.8 1.8.2 1.8.2.2 3

3 Paisatge del Barranc de la Valltorta A 1.8 1.8.2 1.8.2.3 3

4 Riu Cervol A 1.5 1.5.2 3

5 Parc Natural de la Tinença de Benifassà A 1.1 1.1.2 1.1.2.4 3

6 Moles de Xert A 1.1 1.1.2 1.1.2.3 3

7 Paisatge d’olivers mil.lenàries A 1.8 1.8.2 1.8.2.2 3

8 Àrees d’oliveres mil.lenàries A 1.8 1.8.5 1.8.5.1 3

9 Museu de la Valltorta B 2.5 2.5.1 4

10 Museu Puig Roda B 2.5 2.5.4 3

11 Conjunt d’abrics amb pintures rupestres B 2.6 2.6.1 5

12 Arquitectura de pedra en sec B 2.4 2.4.9 5

13 Via Augusta (La Salzadella, Sant Mateu, La Jana, Traiguera) B 2.2 2.2.1 2.2.1.3 4

14 Ermita de la Mare de Déu dels Àngels B 2.1 2.1.1 2.1.1.5 3

15 Església arxiprestal i entorn (Sant Mateu) B 2.1 2.1.1 2.1.1.2 3

16 Torre-campanar gòtic (Sant Mateu) B 2.1 2.1.1 2.1.1.6 3

17 Col.lecció museogràfica paleontologia (Sant Mateu) B 2.5 2.5.8 3

18 Conjunt històric de Sant Mateu B 2.1 2.1.4 4

19 Muralles de Sant Mateu B 2.1 2.1.3 2.1.3.2 3

20 Bodega i Museu del Vi Besalduch Valls & Bellmunt B 2.5 2.5.8 3

21 Molí d’oli Sant Climent B 2.4 2.4.4 3

22 Castell de Cervera B 2.1 2.13 2.1.3.1 3

23 Molí d’oli i Centre d’interpretació (Cervera del Maestre) B 2.4 2.4.4 3

24 Museu natural d’Oliveres mil.lenàries Pou del Mas (La Jana) B 2.5 2.5.8 3

25 Reial Santuari de Mare de Déu de la Font de la Salut B 2.1 2.1.1 2.1.1.5 3

26 Oli d’Oliva d’Oliveres mil.lenàries C 3.1 3.1.12 3.1.12.1 3

27 Cireres de La Salzadella C 3.1 3.1.12 3.1.12.6 3

28 Calcer artesà La Juana C 3.1 3.1.13 3

29 Artesania de la Terrissa (Traiguera) C 3.1 3.1.1 3

30 Artesania de la fusta d’olivera C 3.1 3.1.6 3

31 Destileria Segarra C 3.1 3.1.12 3.1.12.6 4

32 Fira de la Cirera D 4.3 4.3.1 3

33 Els càtars (intangible) D 4.3 3

Taula 3: Inventari dels recursos turístics de jerarquies 3, 

4 i 5 i categories4

Font: Elaboració pròpia a partir d’Anàlisi, diagnòstic i ob-

jectius estratègics per a la dinamització turística de Terres 

del Maestrat (Moliner, 2018).

4 Categories de recursos turístics:
A: atractiu o recurs natural i paisatgístic 
B: Recursos històric-monumentals, tècnics, etnològics i artístics 
C: Recursos artesans i gastronòmics 
D: Folklore, festa i esdeveniments programats 
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pia Una vegada aplicada la jerarquització al 
conjunt de recursos turístics, des d’un criteri 
quantitatiu, la distribució es troba encapçalada 
per la jerarquia 2 i la jerarquia 1 figura 2, amb 
un total de 168 i 162 recursos respectivament 
que suposen el 42.8% i el 44,5% del total. Ja a 
major distància se situa la jerarquia 3 que amb 
39 concentren el 10,4%. Per la seua part les je-
rarquies de major grau d’atracció turística, con-
formades en la jerarquia 4, reuneix 7 recursos i 
a la jerarquia 5 pertanyen 2 recursos, represen-
tant el 1,8% i el 0,5% respectivament.

Figura 2: Distribució dels recursos turístics per jerarquies

Font: Elaboració pròpia

Atenent ja un criteri qualitatiu els resultats de 
la jerarquització s’expressen a través del valor 
jeràrquic, que representa la potencialitat turísti-
ca del recurs i ve determinat per l’aplicació del 
quadrat a la jerarquia (López-Olivares, 2014). 
Així, pel que fa a la distribució del valor jeràrquic 
de cadascuna de les cinc jerarquies de recursos 
(Figura 3), la principal potencialitat dels recursos 
turístics consisteix en la jerarquia 2, que acull 
el 49,9% del total del valor jeràrquic, distribuïts 
majoritàriament entre les categories A. Recur-
sos naturals-paisatgístics i B. Recursos histò-
ric-monumentals, tècnics, etnològics i artístics. 

No obstant això, convé detindre’ns amb major de-
tall en el comportament de la jerarquia 3, és a dir, 
la que es correspon amb els recursos que osten-
ten una potencialitat d’atracció turística a escala 
regional, ja que, amb un valor jeràrquic de 351, 
representa el 26,1% del total. Precisament és en 
ella on resideix la major capacitat per a generar 
dinàmiques de productes turístics de caràcter 

supramunicipal, en primer lloc, per la distribució 
territorial dels recursos d’aquesta jerarquia, ja 
que tots els municipis de Terres del Maestrat atre-
soren algun recurs de jerarquia 3; i en segon lloc 
perquè en ella es troben representades les quatre 
categories de recursos turístics. 

Així, pel que fa a la categoria A: recursos vincu-
lats amb la naturalesa i el paisatge, un els prin-
cipals actius del territori és el Parc Natural de la 
Tinença de Benifassà, que representa una gran 
potencialitat turística que, no obstant això, aporta 
escassos resultats de moment. El segon element 
que sobreïx és el patrimoni natural de les Oliveres 
Mil·lenàries5, la presència de les quals es troba en 
pràcticament tota l’àrea d’estudi, amb exemplars 
monumentals, i àrees de concentració d’oliveres, 
generant un paisatge heretat de gran valor patri-
monial6, i que, a més del seu vessant com a arbre 
de cultiu i per a la producció d’oli amb un clar dis-
tintiu de qualitat, permeten també la seua explo-
tació com un reclam turístic. La posada en valor 
del producte es fa per mitjà de la Mancomunitat 
Taula del Sènia7 entorn de les oliveres mil·lenàri-
es. El projecte es fonamenta en activitats de pro-
moció turística, rutes, jornades i compta amb dos 
museus, un d’ells en el municipi de la Jana.

Quant al seu cultiu, el primer a ressenyar és la 
seua distribució per tot el territori i el seu paper 
com a element d’identificació social. Una part 
important de l’entramat social del territori se 
centra en la presència de l’olivera i en l’oli com 
a producte d’identificació territorial. El cultiu de 
l’olivera representa la major part de la superfí-

5 Es tracta d’exemplars especials amb una edat que, com el seu 
nom indica, es referencia en més de mil anys, amb troncs amplis 
de fins a 8 o 9 metres de circumferència. Perquè una olivera reba 
la consideració de mil·lenaria ha de presentar un contorn mínim de 
tres metres i mig, mesurat a una altura de 135 centímetres del sòl.
6 Una de les línies d’actuació contempla la creació d’un Parc Na-
tural, que culminaria amb la declaració de les oliveres mil·lenàries 
com a patrimoni mundial, i centres d’estudi entorn d’aquests ar-
bres que analitzen el seu desenvolupament i altres temes d’interés 
com la seua resistència al canvi climàtic.
7 La Mancomunitat de la Taula del Sénia orienta el seu treball cap 
a actuacions que giren entorn de l’existència d’aquestes Oliveres 
Mil·lenàries, i amb activitats i iniciatives centrades en l’àmbit de la 
promoció turística. Inclou 27 municipis. 15 de la província de Caste-
lló, 9 de Tarragona i 3 de Terol. Els municipis de Castelló: Benicarló, 
Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Cervera del Maestre, Herbés, 
la Jana, Morella, la Pobla de Benifassà, Rossell, San Rafael del Río, 
Sant Jordi, Traiguera, Vallibona i Vinaròs.
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cie de cultiu i, conseqüentment té implicacions 
en generació de llocs de treball directes en cul-
tiu i recol·lecció i, sobretot en l’existència d’al-
màsseres (privades o a través de cooperatives), 
botigues de productes de l’olivera i en la identi-
ficació social amb el producte. El cultiu de l’oli-
var està molt vinculat a l’agricultura a temps 
parcial, la qual cosa significa un repartiment de 
la propietat majoritàriament en parcel·les de 
xicoteta grandària i amb una base social àm-
plia. És possible afirmar que la majoria de les 
famílies d’aquests municipis disposen d’alguna 
parcel·la agrícola dedicada al cultiu de l’olivera, 
la qual cosa contribueix a la seua consideració 
com a element identificatiu.

Quant a la categoria B: recursos històric-mo-
numentals, tècnics, etnològics i artístics, ho 
conformen un conjunt de museus, monuments 
defensius, conjunts arquitectònics de caràcter 
religiós (especialment a Sant Mateu i Traigue-
ra), jaciments i excavacions arqueològiques i 
altres elements patrimonials com el conjunt de 
pintures rupestres del Barranc de la Valltorta. 
En un altre pla, però amb un alt interés i poten-
cial turístic estan el Centre d’interpretació Vaig 
moldre de l’Oli (segle XVII) i el museu d’oliveres 
mil·lenàries de La Jana.

Tots els recursos de la categoria C, vinculats 
amb l’artesania i la gastronomia dels productes 
agroalimentaris, pertanyen a aquesta jerarquia, 
i es troba representada en l’artesania de la fus-
ta d’olivera, la ceràmica i el calçat artesanal. Ja 
centrats en els productes agroalimentaris, l’oli 
d’oliva, i en particular l’extret de les oliveres mil-
lenàries representa la principal potencialitat de 
l’àrea d’estudi, juntament amb les cireres. 

Finalment, la categoria D, es troba representa-
da en la Fira de la Cirera de La Salzadella, i en 
patrimoni intangible al voltant dels càtars i els 
ordes de Montesa i l’Hospital. L’aposta des de 
fa uns anys per la Fira de la Cirera, està donant 
resultats d’identificació de producte i, si bé que-
da molt camí per recórrer fins a un reconeixe-
ment a escala nacional, el procés d’expansió i 

consolidació del producte sembla canalitzat de 
manera adequada.

La jerarquia 4, representa aquells recursos amb 
potencialitat per a atraure demanda nacional, 
i en l’àrea d’estudi aquesta jerarquia es troba 
concretada en les categories B i C. En relació 
amb la categoria de recursos històric-monu-
mentals, tècnics, etnològics i artístics el prin-
cipal ho constitueix el conjunt històric artístic 
de Sant Mateu, declarat Bé d’Interés Cultural, 
per part de la Generalitat Valenciana. Pensem 
que aquest recurs ha d’oferir-se com un sol 
element, a pesar que algunes unitats desta-
quen per damunt de les altres, des d’una postu-
ra centrada en la seua difusió com a element 
d’atracció turística.

Un recurs singular que hauria de contemplar-se 
per a una possible visita turística (per al que hui 
dia no està preparat) és la Destil·leria Segar-
ra a Xert. Julián Segarra Esbrí és el Fabricant 
d’Aiguardents de Xert, últim i únic Destil·lador 
del Maestrazgo. “Realitza l’activitat d’elaborar 
licors per destil·lació de plantes aromàtiques i 
medicinals silvestres originals, en un alambí de 
coure calfat a foc directe de llenya d’olivera de 
qualitats especials conferides en el procés de la 
seua construcció per a ser la peça fonamental 
en la fabricació dels seus licors, permetent-li 
separar i assentar adequadament les carac-
terístiques organolèptiques afavoridores de la 
correcta qualitat de l’aiguardent elaborat per 
aquest antic sistema de fabricació, i amb en-
velliment natural dins de barrils de roure en la 
quietud del celler, les idònies condicions ambi-
entals i els tràfecs suficients, sense artificis ni 
mescles d’additius, fidel a la tradició heretada 
dels seus predecessors per a aconseguir amb 
el pas dels anys, les distincions singulars del 
sabor, el color i l’aroma pròpia, peculiar i incon-
fusible dels exquisits Licors del Maestrazgo”.

Finalment, com a recursos que ostenten el valor 
de la jerarquia 5, estan les pintures rupestres i 
l’arquitectura de pedra en sec. Així, el recurs més 
singular i que pot convertir-se en pol d’atracció 
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és el Museu de la Valltorta i el conjunt d’abrics 
que alberguen les pintures rupestres, en Tirig. A 
destacar la seua declaració com a Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO al costat de la resta 
de l’Art Rupestre Llevantí. En la Valltorta es conei-
xen 21 abrics amb art Llevantí, una manifestació 
prehistòrica que s’estén per la zona oriental de la 
península Ibèrica, des d’Osca i Lleida pel nord, fins 
a Múrcia i Albacete pel sud, amb una excepcional 
concentració a la Comunitat Valenciana. 

No obstant això, la utilització del Parc Cultural 
Valltorta-Gasulla com a recurs principal reque-
reix d’importants canvis que afecten fonamental-
ment la possibilitat d’oferir visites guiades conti-
nuades, per al que en l’actualitat falten recursos 
humans, a més de crear una xarxa de serveis al 
visitant que possibiliten una experiència de major 
grat, especialment serveis de restauració i venda 
de productes de la zona. Igualment recomanem 
l’estudi d’un pagament d’entrada que, encara que 
simbòlic, repercutira en la conservació del lloc.

El Museu de la Valltorta podria combinar la seua 
oferta amb altres recursos complementaris i ser-
veis, centralitzats fonamentalment en la població 
de Sant Mateu, creant un paquet turístic que oferi-
ra una visió dels Terres del Maestrat de 7000 anys, 
des de l’art rupestre als monuments històrics, 
passant pel paisatge de les oliveres mil·lenàries.

Recentment l’arquitectura de pedra en sec ha 
rebut el citat reconeixement mundial per la 
UNESCO. En Terres del Maestrat, l’arquitectura 
de pedra en sec que va transformar el territori 
és un treball immens i omnipresent. Sens dubte 
és un element d’unió entre el Museu de la Vall-
torta i la resta dels recursos, perquè només en 
el terme municipal de Tírig s’han inventariat i 
catalogat més de 1440 barraques de pedra en 
sec i ja hi ha una ruta marcada per a poder gau-
dir d’uns bons exemples. Així, la visita al Bar-
ranc de la Valltorta posseeix un doble interés, 
la contemplació de les pintures i un paisatge 
humanitzat, modelat pels sistemes tradicionals 
d’explotació agrícola i ramadera dels quals es 
conserven interessants vestigis arquitectònics.

Figura 3. Valor jeràrquic dels recursos turístics Terres 

del Maestrat

Font: Elaboració pròpia

Recursos turístics de la comarca dels Ports. 
La principal característica turística dels Ports 
a l’efecte d’aquest informe, és que disposa 
d’una tradició turística i una marca consolida-
da, i sobretot d’unes infraestructures turísti-
ques definides. Ara bé, tal com s’ha posat de 
manifest en els informes de diagnòstic i do-
cuments d’estratègies de l’àrea funcional dels 
Ports-Baix Maestrat, el turisme s’albira com 
un sector transversal que permet l’articula-
ció de productes vinculats al sector primari 
(agroturisme, enoturisme, apiturisme, turisme 
gastronòmic, etc.), sector industrial (turisme 
industrial i artesania) i sector comercial (pro-
mocions i estratègies de fidelització). Però 
també integrant verticalment la producció, 
distribució i comercialització (productes agrí-
coles per a alimentar explotacions ramaderes, 
produccions càrnies, làcties i fins i tot de llana, 
processat de productes en cerca de valor afe-
git, distribució en comerços locals, consum en 
allotjaments i restaurants).

L’objectiu des del punt de vista turístic és de-
sestacionalitzar la demanda incrementant el 
període atractiu del potencial turista o visi-
tant i augmentar el valor afegit d’aquesta ac-
tivitat. És a dir, ampliar l’oferta de productes 
turístics i amb això la temporada turística i, 
fer-ho amb un turisme de major qualitat (ma-
jor despesa, major valor afegit, millor ocupa-
ció i menor impacte mediambiental). Per a 
això es plantegen dues idees centrals: d’una 
banda, millorar la formació dels treballadors 
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del sector (atracció de turisme internacional, 
hostaleria i activitats turístiques complemen-
tàries); i per una altra, generar una nova ofer-
ta de producte turístic sota la idea de posada 
en valor d’elements endògens (oferta agrotu-
rística, patrimoni i naturalesa, i altres activi-
tats comercials).

La reducció de la temporalitat es proposa 
com a estratègia central, així com la coordi-
nació amb els altres dos àmbits territorials 
que conformen l’àrea funcional; això és, que 
els municipis de costa i interior col·laboren 
estretament de manera que es prolongue en 
la temporada hivernal les pernoctacions i els 
serveis oferits en la costa o que en l’època es-
tival s’oferisquen les destinacions d’interior i 
els seus productes com a complement a les 
ofertes de costa. Qüestions com una marca 
conjunta per a tota l’àrea funcional dels Ports-
Baix Maestrat, disposar de rutes turístiques 
que combinen elements de diverses subàre-
es o comptar amb establiments hotelers i de 
restauració de referència en tot el territori, 
són aspectes clau en la creació d’una imatge 
turística de conjunt de l’àrea funcional.

Quant a altres mesures concretes, des de la 
Mancomunitat, i segons es recull en les es-
tratègies del PATE Els Ports, es fa necessari 
millorar la vertebració del territori mitjan-
çant infraestructures de transport i de tele-
comunicacions que permeten la mobilitat i 
l’ocupabilitat dels municipis que conformen 
el Pacte; mentre que també s’han d’establir 
estratègies dirigides a frenar el procés de 
despoblament que pateix aquest territori. Els 
instruments per a aconseguir aquests objec-
tius són: crear una plataforma comarcal de 
transport públic, potenciar el turisme cultural 
i el producte agroturístic, i una xarxa comar-
cal de vivers d’empreses.

Quant a les infraestructures, la seua necessi-
tat s’aborda des d’un punt de vista de lògica 
territorial per al conjunt de la població i com 
un assumpte central en la lluita contra la des-

població. Es fa esment exprés tant a la cober-
tura de xarxa de fibra òptica en el conjunt de 
municipis, com a la millora (fins a aconseguir 
la qualificació d’autovia) en la carretera N232, 
considerada com a eix vertebrador de l’àrea 
funcional. 

L’alternativa de potenciació turística i reducció 
de l’estacionalitat passa per la necessària in-
tegració de rutes, productes i propostes turís-
tiques i amb una perspectiva de mitjà i llarg 
termini que assumisca una estratègia de crei-
xement continu per al conjunt de l’àrea funcio-
nal. Perquè això resulte viable, les infraestruc-
tures són una part essencial amb caràcter de 
condició necessària.

Quant a la catalogació dels recursos turís-
tics dels Ports, i utilitzant una metodologia 
similar a l’empleada en Maestrat, limitem el 
treball a un grup de 7 municipis més repre-
sentatius, encapçalats per Morella com a mu-
nicipi central de la comarca des del punt de 
vista turístic. El resultat es mostra en la taula 
5 a manera de quadre resum de recursos ter-
ritorials dels Ports.
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Quant a la classificació per jerarquies, es tro-
ba pendent de realitzar un estudi complet que 
permeta assignar valor als recursos turístics 
de l’àrea. No obstant això, podem aventurar, 
d’acord amb l’experiència d’altres treballs an-
teriors, que els recursos turístics amb valors 
jeràrquics 3, 4 i 5 són els més abundants i des-
taquen especialment alguns d’ells com: el Mo-
nestir de Santa María de Benifasar, Ajuntament 
i La Covatina del Tossalet del Mes de la Rambla 
en el Barranc de Carabasses a Vilafranca; o la 
muralles, Ajuntament, edifici gòtic del S. XV i la 
llotja, Basílica de Santa María la Major o el con-
vent dels Franciscans a Morella, que situaríem 
en l’escala superior pel seu atractiu a nivell in-
ternacional.

3.3 L’oferta. Empreses relacionades amb 
l’activitat turística

Com s’ha indicat anteriorment, part d’aquest in-
forme es recolza en un treball previ dels redac-
tors d’aquest realitzat en l’àrea del Maestrat, 
projecte de Terres del Maestrat. El mètode de 
treball va incloure la realització de taules sec-
torials entre les quals es va analitzar l’oferta 
privada d’allotjament, amb una conclusió clara 
en el sentit que tan sols Sant Mateu disposa de 
possibilitats d’allotjament turístic, en aglutinar 
el 50% de les 600 places d’allotjament existents 

en el pacte Castelló Nord. La resta de les pobla-
cions no compta amb un nombre suficient de 
places d’allotjament (hotels i cases rurals) al-
menys de forma reglada. La mateixa taula sec-
torial és conscient de la necessitat i importàn-
cia per al desenvolupament turístic de comptar 
una oferta privada d’allotjament suficient i de 
qualitat. Aquesta situació de capitalitat turística 
de Sant Mateu es produeix també als Ports amb 
la capitalitat de Morella que aglutina la major 
part d’hotels. No obstant això, i com compara-
tiva entre totes dues àrees, l’interior dels Ports 
compta amb una infraestructura hotelera molt 
més consolidada en el temps i en el seu reflex 
com a marca. De fet, i comparant nombre d’es-
tabliments hotelers (hotels, pensions i hostals) 
l’àrea de Terres del Maestrat suma 4 establi-
ments, mentre que Els Ports són 21.

Com a complement a l’oferta hotelera totes 
dues zones compten amb una àmplia oferta 
d’altres establiments que inclouen càmpings i 
albergs i, sobretot, oferta d’apartaments turís-
tics i cases rurals. El total d’aquests dos últims 
tipus d’allotjaments és de 78 en Terres del Ma-
estrat i de 205 als Ports. En tots dos casos el 
predomini absolut correspon a Sant Mateu i 
Morella. Evidentment, i com es pot comprovar 
en la taula 5, el pes dels Ports està molt per da-
munt de la resta del territori d’interior de Cas-
telló analitzat.

Quant a l’allotjament en cases rurals i aparta-
ments turístics, hem d’indicar que les dades re-
cullen exclusivament els establiments reglats, 
això és declarats en el corresponent registre. 

Taula 4. Quadre resum recursos turístics Els Ports. Clas-

sificació per categoria i municipi.

Font: elaboració pròpia a partir dels diferents recursos en 

les seues quatre categories que s’han detectat en aquests 

set municipis

Recursos Natural paisajístics (A) Històric-monumental, 
técnic, etnològic, artís-

tic (B)

Artesania i gastrono-
mia (C)

Esdeveniments progra-
mats (D)

Població

Morella 7 20 4 2

Vallibona - 5 - 1

Olocau del Rey - 12 - -

Pobla de Benifassar i Coratxar 5 11 - -

Vilafranca 5 21 1 3

Villores 3 5 1 -

Todolella - 12 - -

Total selecció Els Ports 20 86 6 6
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En aquest sentit no hem d’obviar que les da-
des disponibles estan per davall de la realitat 
de l’oferta d’allotjament existent en la zona. 
Aquest fet, que respon a pràctiques d’economia 
submergida en moltes de les ocasions, condici-
ona l’evolució del sector tant pel que fa a preus 
de comercialització, com a imatge turística del 
territori.

La concentració hotelera en el segment d’apar-
taments i cases rurals (reglades o irregulars) 
s’associa a un turisme familiar i, en gran ma-
nera també de tipus residencial. El turista en 
aquests casos en un integrant del municipi i no 
comparteix tipologia de despesa o punts d’in-
terés amb el turista d’interior en general. La 
vinculació personal o sentimental amb el muni-
cipi es manifesta en lloguers de llarga duració i, 
també en moments puntuals, en l’oferta d’allot-
jament no hoteler. La qüestió clau, quant a efec-
tes sobre el sector, es resumeix en un patró de 
consum més similar als habitants permanents 
i diferent del turista que busca també altres ex-
periències associades a la seua visita turística.

Quant al tema de la restauració, la situació de 
disparitat entre subzones es repeteix. L’inte-
rior dels Ports compta amb 52 establiments 
(21 d’ells a Morella) i Terres del Maestrat amb 
35 (8 a Sant Mateu). En aquest cas la feblesa 

s’associa amb els municipis més xicotets8. Tal 
com s’ha comprovat en reunions i taules sec-
torials de restauració, l’oferta és reduïda i el 
referent que atraga el turisme gastronòmic és 
encara feble, especialment en la zona del Ma-
estrat, però no tant en l’àrea dels Ports, on el 
prestigi gastronòmic de Morella ha anat incre-
mentant-se de manera important en els últims 
anys. Encara que és una qüestió que competeix 
a l’empresa privada, és recomanable continuar 
amb el treball de consolidació de referents gas-
tronòmics en el territori. Quant a les associaci-
ons de professionals del sector, en el cas dels 
Ports (i concretament a Morella) compten amb 
iniciatives que fan aquest paper, mentre que no 
existeix en la resta de l’àrea de referència. Els 
atractius culinaris que posar en valor parteixen 
de la idea de cuina de proximitat, qualitat de la 
matèria primera utilitzada (tòfona, carn de boví, 
corder, entre altres), slow food, i uns altres.

Sobre restauració, i tal com s’ha assenya-
lat anteriorment, hem d’assenyalar la millora 
constant en alguns establiments en l’àrea dels 
Ports, com s’ha posat de manifest al novem-
bre de 2019 amb la concessió de distincions de 
qualitat a Morella de Guia Michelín i d’altres en-
titats de valoració de restaurants.

Relacionat indirectament amb el turisme està la 
qüestió de l’oferta comercial dels municipis. La 
despoblació i la proximitat a zones urbanes (amb 
grans centres comercials) està implicant que el 
teixit comercial de molts pobles haja desaparegut 
(carnisseries, ultramarins, verduleries, fleques, 
ferreteries, tèxtils, etc.). Aquest és un hàndicap 
important perquè el turista que vol passar una 
temporada en una població vol tindre accés a uns 
serveis privats mínims relacionats que li cobrisca 
les seues necessitats bàsiques. En aquest sentit, 
sembla necessari comptar amb un horari que 
s’adapte a les necessitats i estada real del turista 
en la zona (horari d’obertura en cap de setmana 
i festius). Per a això seria interessant l’existència 
d’establiments multifunció, que permeteren d’una 

8 A tindre en compte en aquest cas la classificació de bars i restau-
rants i l’escassa població en alguns municipis de l’àrea.

Terres del Maestrat Els Ports

Hotels 3 12

Pensions 1 1

Hostals 8

Campings 1 2

Albergs 9

Apartaments turístics 42 104

Cases Rurals (Sant Mateu, 29) (Morella, 68)

36 101

(Sant Mateu, 4) (Morella, 33)

Taula 5. Allotjaments turístics per tipologia en àrea de 

Terres del Maestrat i Els Ports.

Font: Agència Valenciana de Turisme. Registre d’Empre-

ses, Establiments i Professions Turístiques de la Comuni-

tat Valenciana (2018). Elaboració pròpia.
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manera més efectiva i sostenible, oferir en un ma-
teix espai diferenciat, per exemple, gastronomia, 
productes locals gastronòmics i no gastronòmics, 
d’artesania i d’àmbit local, i algun servei comple-
mentari com podria ser ofertes de rutes amb bici, 
senderisme, rutes a cavall, etc.

A la vista de les dades anteriors, si bé és cert 
que, si es relativitzen en termes de població, el 
resultat és una lleugera presència del sector 
turístic en l’àrea. No obstant això, i en aquest 
context és important, els valors absoluts mos-
tren una indústria feble, a pesar que als Ports 
està molt més consolidada. Ara bé, si atenem 
tant l’objectiu territorial de posicionar el turis-
me com la principal activitat, el camí per recór-
rer és ampli. El problema principal és la neces-
sitat d’una actuació integral que pot incentivar 
el sector públic però que precisa de l’actuació 
privada, i no sols ens referim a inversions, sinó, 
i com ha indicat el sector, d’una voluntat d’adap-
tació als nous perfils turístics i cap a una oferta 
de major qualitat de manera que genere el sufi-
cient valor afegit per a garantir possibilitats de 
desenvolupament a partir del turisme.

4. ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ EN EL 
TERRITORI

La qüestió de l’ecosistema d’innovació resulta 
complexa en territoris com el que ens ocupa 
allunyat de corrents i centres de referència inno-
vadors. Com s’ha indicat anteriorment el princi-
pal agent d’innovació és el sector públic a través 
de diferents tipus d’actuacions i des de diferents 
agències o organismes de treball. En general, la 
missió d’aquestes entitats és la promoció inde-
pendent d’aquesta destinació turística, de po-
sicionament dels valors propis de l’interior de 
Castelló i de la preparació del teixit empresarial 
i, sobretot, de la formació dels treballadors-em-
presaris responsables de l’oferta turística. 

Les entitats implicades pertanyen quant a la 
seua activitat i capacitat d’ajuda al marc auto-
nòmic, especialment a través de l’Agència Va-
lenciana de Turisme, al provincial per via de la 

Diputació i al sistema combinat que formen les 
mancomunitats (Mancomunitat dels Ports) i els 
pactes per l’ocupació (Castelló Nord), a més de 
la faceta que ajuntaments i altres associacions 
duen a terme (s’assenyala expressament la 
Mancomunitat Taula del Sénia).

Entre les actuacions de promoció hem de citar 
les conegudes Rutes gastronòmiques i jorna-
des de producte, en general secundades per la 
Diputació de Castelló i els ajuntaments impli-
cats. En la mateixa línia, i amb finançament de 
Diputació i Turisme Generalitat Valenciana es 
produeixen suports a fires i iniciatives de pro-
moció, com són els casos de FITUR o del Sexeni 
a Morella. I una tercera via de promoció, per la 
gestió de formació específica en l’àrea territo-
rial que realitza Diputació (centres CEDEIXES), 
ajuntaments i associacions de comerciants i 
hostalers (ASETMYCO als Ports), i Turisme Ge-
neralitat Valenciana en projectes específics, 
i a partir d’aquest any 2109 a través del CdT 
d’interior a Morella al qual ens hem referit an-
teriorment. Entre la formació del CdT hem de 
destacar la iniciativa posada en marxa en 2019 
de cursos de Turisme Gastronòmic en tots els 
CdT de la Comunitat Valenciana, i que ha per-
més comptar una unitat docent a Morella. Des-
taquem aquesta actuació tant pel que suposa 
d’aposta de Turisme Generalitat Valenciana en 
formació específica dins del projecte L’Exquisit 
Mediterrani dirigit a professionals de la res-
tauració de tota la Comunitat, i també pel que 
significa en la zona de Morella que ha vist un 
primer resultat de la creació del CdT. Aquesta 
primera iniciativa ha posat en evidència la ne-
cessitat d’aquesta formació genèrica i adaptada 
a un ampli col·lectiu de professionals. El canvi 
en el model turístic, la innovació en l’oferta ha 
d’anar de la mà d’un canvi de la concepció del 
turista com un consumidor fidel, que repeteix 
destinació (xarxes socials) i que entén l’experi-
ència turística íntegrament.

Per a l’obertura de noves destinacions no po-
dem recolzar-nos en atractius turístics (recur-
sos) tradicionals en tant que existents en el 
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temps, sinó que a més es fa necessari conéi-
xer les demandes de consumidors i reaccionar 
davant un turista que està disposat a pagar un 
preu i que fa un esforç per consumir una des-
tinació diferent, o com menys, amb una histò-
ria i un relat de qualitat. El turisme d’interior, 
amb component cultural i paisatgístic o medi-
ambiental precisa dels ancoratges de qualitat 
que només la formació pot oferir. L’interior de 
Castelló té els suficients elements d’atracció 
(recurs) i precisa, per a una oferta completa 
de qualitat, de recursos humans formats (CdT), 
d’infraestructures d’accés (carreteres) i de co-
municació (xarxa de dades).

Finalment volem assenyalar quant a actors de 
la innovació, en la faceta de construcció cultural 
i identificació de destinació, el paper que juguen 
les organitzacions culturals. Sobre aquest punt, 
les iniciatives es combinen des de l’espai local, 
comarcal o provincial, amb participació de múlti-
ples associacions culturals i fins i tot dels serveis 
d’extensió cultural de la Universitat Jaume I.

4.1 CAPACITACIÓ I FORMACIÓ

Els territoris analitzats, el Maestrat i Els Ports, 
com a municipis d’interior i sotmesos a fluxos 
de despoblació, han vingut escometent en els 
últims anys activitats formatives que tenen com 
a finalitat, millorar el nivell de coneixement de 
la població, dels comerços locals i frenar la 
despoblació. No obstant això, hem d’indicar 
una restricció que es presenta molt sovint en 
els cursos de formació en els quals, per viabi-
litat financera, i justificació en l’ús de recursos 
públics, el nombre d’alumnes exigit a penes 
s’aconsegueix en molts cursos i fins i tot obliga 
a fusionar formació d’interés per a col·lectius 
diversos, reduint d’aquesta forma l’especificitat 
d’aquesta.

Així doncs, ens trobem amb el fet de comptar 
amb una oferta formativa especialitzada per al 
sector turístic, que a vegades s’amplia a altres 
segments professionals i que reflecteix en gran 
manera les manques formatives del sector i 

la direcció que està adoptant o ha d’adoptar la 
innovació turística. Es recull a continuació un 
breu catàleg de formació vinculada al sector:

Sector comercie i desenvolupament personal:

Eines digitals: Digitalització del comerç; Eines 
Google per al desenvolupament professional; 
Venda de material tècnic especialitzat, activi-
tats de muntanya, oci i naturalesa; Dinamitza-
ció d’activitats de temps lliure educatiu infantil 
i primària; Emprenedoria turística i nous valors 
del turisme; Màrqueting digital; Màrqueting en 
cercadors, etc.

Segment de gastronomia: 

Cursos de cuina especialitzada; Manipulador 
d’aliments; Turisme gastronòmic; Formació en 
productes del territori (tòfona, oli i uns altres); 
Cursos de cuina tradicional, etc.

Altres cursos relacionats amb turisme:

Gestió patrimonial, Explotació d’altres recursos 
turístics (agroturisme, rutes,…).

5. GESTIÓ I INNOVACIÓ RESPECTUOSA AMB 
ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT

En el cas del turisme d’interior és habitual 
l’equiparació d’aquest amb la cura i la protec-
ció del medi ambient. Hem de tindre en compte 
que un dels elements de valor que explota el 
turisme d’interior, i en concret a l’interior nord 
de Castelló és la valorització dels elements na-
turals. D’una banda, la presència de parcs natu-
rals i espais protegits en la zona (Penyagolosa, 
Tinença de Benifassà, Oliveres Mil·lenàries), i 
per una altra el valor que atorguem al compo-
nent de ruralitat i la vida als pobles. 

Amb aquest plantejament de base, des del ter-
ritori es posa accent en el valor com a element 
de desenvolupament que representa la natura-
lesa i el medi ambient. Ara bé, tot això ha de ser 
compatible amb la creació de valor i productes 
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turístics susceptibles d’aportar rendes i ocu-
pació a l’interior. Deixant de costat qüestiones 
com establir tarifes d’accés a parcs naturals i 
zones protegides, es fa necessari comptar amb 
garanties de conservació de la naturalesa i que 
aquestes es convertisquen en un actiu rendible. 
Per això destaquem l’aparició d’activitats de na-
turalesa en sentit ampli i destinades a un públic 
cada vegada més nombrós.

No obstant això, s’assenyala l’escassetat d’allot-
jaments hotelers que combinen qualitat hotele-
ra amb instal·lacions esportives o amb suport 
a aquestes activitats (per exemple: hotels per a 
concentració ciclista i pràctica d’aquest esport 
que compten amb aparcament, gimnàs i tallers 
especialitzats).

Pel que fa a restauració l’evolució ha sigut més 
d’acord amb plantejaments de connexió amb el 
món natural. Incorporació de productes de la 
terra, quilòmetre zero, i producció d’aliments 
autosostenible és una cosa present en tota 
l’àrea i amb tendència creixent en la mesura 
que la demanda d’aquesta mena de productes 
es consolida.

Entre els aspectes a explorar, amb algunes ini-
ciatives en marxa, citem l’autosuficiència ener-
gètica d’alguns hotels o cases rurals; especial-
ment pel que suposaria d’imatge per al conjunt 
de l’àrea i promoció del turisme sostenible.

Un últim comentari apunta en la direcció ja es-
mentada d’integració d’activitats turístiques, 
agrícoles i artesanes9. Ens trobem amb alguns 
exemples on es conjuguen aquests tres tipus 
d’activitats, la qual cosa permet combinar les 
diferents etapes d’estacionalitat de cada tipus 
de negoci, reduir els problemes de renda i ocu-
pació, i fins i tot d’emetre una imatge favorable 
a una gestió integrada del turisme i el medi am-
bient.

9 Cas de combinació d’un alberge, ocupació turística com a monitor 
d’esports d’aventura, producció de mel, formatge i altres productes 
agrícoles amb una instrumentació artesana.

6 BALANÇ, OPORTUNITATS I PROPOSTES DE 
MILLORA 

A manera de conclusió i balanç sobre la situa-
ció del turisme d’interior a Castelló, es despre-
nen dos elements centrals, que es corresponen 
amb perspectives de futur com a aposta territo-
rial de primer ordre, juntament amb el fet d’ac-
ceptar la necessitat de modificar l’actual model 
turístic d’acord amb les exigències de sector 
preferent.

Des dels dos pactes per l’ocupació, i des de la 
pràctica totalitat d’entitats locals, el turisme 
apareix com la gran esperança per als habi-
tants de l’àrea dels Ports i, quasi en la mateixa 
mesura, de l’àrea de Terres del Maestrat. Totes 
les estratègies territorials coincideixen en la 
necessitat d’impulsar el turisme com a sector 
central de l’activitat econòmica, si bé, i de mo-
ment hem de mantindre la separació entre to-
tes dues zones quant a la gestió de projectes de 
promoció turística.

Des del punt de vista d’aquest informe, entenem 
que una acció coordinada d’aquests dos espais, 
i més encara, juntament amb l’àrea de la costa 
(pacte Maestrat Litoral) seria el desitjable per a 
la promoció i el disseny d’un producte únic per 
a tota l’àrea funcional dels Ports-Baix Maestrat.

La segona conclusió, també plenament accep-
tada pels agents entrevistats, és la necessitat 
de canviar el model turístic cap a un altre que 
permeta un millor aprofitament dels recursos 
i aportació major valor afegit i ocupació (i in-
directament ajude a frenar la despoblació). Per 
a aconseguir aquest efecte, la formació apareix 
com un element prioritari, però al mateix temps 
observem postures a curt termini menys cohe-
rents amb l’exigència de major formació en tota 
la diversitat d’elements que incideixen en el tu-
risme (atenció al client, gestió d’establiments, 
restauració i fins i tot idiomes). 

Precisament per la reticència a adoptar una 
postura més activa en formació, i en definitiva 
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en modernització del sector, es fa imprescindi-
ble la posada en marxa del CdT com a element 
catalitzador d’aquestes iniciatives. I no sols per 
l’oferta de cursos i ajudes a la innovació, sinó 
també per la imatge de millora i capacitat per a 
transmetre i indicar el camí a seguir per a con-
solidar el turisme d’interior com un valor estra-
tègic del territori.

El territori compta com a valors propis tot el 
relatiu al respecte mediambiental i el conjunt 
d’objectius del mil·lenni que té com a eix la re-
ducció d’emissions i la sostenibilitat. Els plans 
turístics han d’aprofitar aquesta situació de me-
nor desenvolupament turístic precisament com 
un avantatge competitiu per a posicionar-se 
com a destinació sostenible. A partir d’aquesta 
visió, totes les iniciatives hoteleres i d’empre-
ses turístiques han de contemplar un ús soste-
nible dels recursos, la qual cosa inevitablement 
ens porta a una explotació menys intensiva 
necessàriament compatible amb un major va-
lor afegit per unitat turística. I, per aquesta via, 
s’uneix la necessitat de millorar la capacitació 
professional com a línia estratègica central per 
a un turisme de qualitat que permeta obtindre 
els resultats econòmics i d’ocupació requerits 
pel territori. 
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1. INTRODUCCIÓ: OBJECTIUS I METODOLOGIA

L’estudi sobre innovació en turisme a la ciutat 
de València que es presenta a continuació té 
per finalitat conéixer les característiques inno-
vadores de la destinació turística de València. 

Forma part d’un treball conjunt de les univer-
sitats de València, Alacant i Jaume I de Caste-
lló per a LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació, en el qual s’aborda la innovació en 
diversos sectors estratègics de la Comunitat 
Valenciana.

El resultat d’aquest estudi servirà de base per a 
l’elaboració de polítiques públiques d’ocupació, 
el disseny de plans de formació específics de 
treballadors per àrees territorials i comarques, 
i la implementació de polítiques destinades a 
afavorir i fomentar la innovació de les empre-
ses valencianes en els seus respectius àmbits.

Els objectius específics de l’estudi són els se-
güents:

• Avaluar l’estat actual de la innovació en tu-
risme

• Identificar les àrees de feblesa de la innovació 
en la destinació turística de València

• Proposar àrees de millora en formació, afavo-
riment i integració de la innovació

Per a això es desenvolupa una metodologia 
basada en revisió de la literatura relacionada 
amb la innovació en turisme i l’anàlisi del con-
tingut d’entrevistes en profunditat dutes a ter-
me amb experts. La selecció d’aquests profes-
sionals s’ha realitzat incloent responsables de 
polítiques públiques en innovació i en turisme, 
empreses turístiques de València amb trets in-
novadors, empreses i organismes públics vin-
culats a la innovació turística no radicades a Va-
lència i investigadors en innovació en turisme.

S’han contactat més de 30 experts la partici-
pació final dels quals s’ha traduït en 24 par-
ticipants. A continuació, es mostra per ordre 
alfabètic la relació d’institucions, organismes i 
empreses participants agrupades en grans ca-
tegories.

10. EL MODEL DE TURISME URBÀ DE VALÈNCIA 

I LA INNOVACIÓ

Enrique Bigné (coordinador), Carla Ruiz, Mónica Fernández, Jacobo Fernández. 
Universitat de València.
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2. INNOVACIÓ EN TURISME

2.1 Marco general de la innovació en turisme

El turisme és una activitat econòmica i social 
que comprén múltiples tipus d’activitats, tant 
en el lloc de residència dels turistes (origen) 
com en el lloc de gaudi (destinació), i en el qual 
participen multitud d’agents, públics i privats, 
que convergeixen en l’experiència del turista. 

Com a activitat econòmica, comparteix les qua-
litats d’altres sectors i activitats econòmiques, 
però amb el tret diferenciador de la multitud 
d’agents participants tant en origen (lloc de re-
sidència de turista i agents localitzats en aquest 
lloc) com en destinació (lloc de gaudi de l’ex-
periència turística i agents localitzats en aques-
ta destinació turística). Des del punt de vista de 
la innovació comparteix la seua situació amb 
altres sectors econòmics, especialment en ser-
veis, però de nou aquesta innovació pot tindre 
lloc en diferents localitzacions, origen i desti-
nació (productor del servei turístic) i en conse-
qüència influir de manera diferent.

Com a activitat social abasta no sols als agents 
econòmics o de l’administració, sinó també a la 
població resident en les destinacions, que com-
parteixen un territori i els seus serveis associ-

ats, com a atraccions, transport, neteja, segure-
tat, i uns altres.

La valoració de l’experiència del turista és l’in-
dicador cognitiu i emocional global del turisme, 
que si bé pot ser percebuda de manera espe-
cífica pel turista sobre cadascun dels serveis o 
elements que componen l’experiència, la seua 
agregació per importància de cada element o 
per compensació entre ells, constituirà l’indica-
dor de referència per a la seua satisfacció, del 
qual es pot derivar la seua decisió futura de tor-
nar a la destinació, o la seua recomanació a uns 
altres.

Per tant, la innovació en turisme pot provindre 
d’algun dels trets diferenciadors assenyalats 
en caracteritzar-la en els paràgrafs precedents. 
D’aquesta manera els trets diferenciadors 
d’aquesta activitat econòmica i social que són 
generadors d’innovació en turisme procedeixen 
de tres fonts interrelacionades: 

• Territori d’origen i de destinació.

• Agents econòmics i públics de tots dos terri-
toris.

• Coordinació entre territoris i agents

Al costat d’això han de considerar-se les dife-
rències entre els principals tipus de productes 
turístics on el paper de la innovació pot ser dife-
rent. De manera específica les majors diferèn-
cies per productes s’observen en els següents 
tipus:

• Vacacional, que inclou productes d’oci, cultura 
i salut

• MICE, que engloba meetings, incentives, con-
ventions i exhibitions

El turisme ha experimentat molts canvis i avan-
ços en cadascun dels seus productes. En ter-
mes generals el turisme es revela com una 
font de desenvolupament econòmic, laboral i 

PARTICIPANTS

Empreses turístiques Casual Hoteles
Calma Ventures
Hotel Balneario Las Arenas
Logitravel
Marvi
Play and Go Experience (2)

Associacions empresarials Cámara de Comercio-PATECO
Confederación Empresarial Valenciana

Consultores en turisme i innovació Castro Consulting
Global DIT

Administració pública Agencia Valenciana del Turisme 
Agencia Valenciana de Innovación
Concejalía de Turismo e Internacionalización
Fundació Visit València (2)
Invat·tur
Palacio de Congresos
Segitur
Valencia Activa (2)

Investigadors Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, IVIE
Parc Científic Universitat de València

Entitats financeres Fundación Bankia

Total 24
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social derivat del creixement tant en el territori, 
mitjançant expansió de les destinacions exis-
tents, com de noves destinacions (per exemple 
destinacions rurals), així com en el nombre de 
turistes que el gaudeixen. Atesos les dades de 
l’Organització Mundial del Turisme, a nivell glo-
bal en el primer semestre de 2019 s’han rebut 
29 milions més de visitants que en el primer 
semestre del 2018 i aqueix creixement és més 
accentuat Orient Mitjà i Àsia Pacífic (UNWTO, 
2019). A més, tant el creixement d’arribades de 
turistes com el major creixement de les noves 
destinacions es confirmen com a tendència al 
llarg dels últims deu anys a nivell mundial.

Dos elements han contribuït a convertir al tu-
risme en un fenomen de masses i igualitari: el 
desenvolupament econòmic en països emer-
gents i la digitalització.

La digitalització resulta d’especial interés en 
aquest informe quant als següents quatre as-
pectes. En primer lloc i mitjançant connexió 
a Internet, els turistes tenen a la seua dispo-
sició una enorme quantitat d’informació so-
bre la destinació al qual volen acudir. Dedi-
quen una part del seu temps a la planificació 
del viatge, comparant opcions de transport i 
allotjament fins a trobar la millor alternativa 
que s’ajuste a les seues necessitats. En segon 
lloc, la contractació online de serveis turístics 
ha alterat la cadena de subministrament i 
dota al turista de major poder. En tercer lloc, 
la inclusió de comentaris online en platafor-
mes informatives o de reserva s’ha convertit 
en una font d’informació i de decisió habitual 
per al turista creant reputació i diferenciació 
online. En quart lloc, els dispositius mòbils 
s’han convertit en eines imprescindibles tant 
en la planificació com en el desenvolupament 
del viatge. Aquests dispositius ofereixen 
multitud de serveis que faciliten una millor 
experiència al turista. Els usuaris se secun-
den d’aquests dispositius tant per a trobar la 
millor manera de desplaçar-se per la ciutat 
com a mitjà d’informació on llegir comenta-
ris d’altres usuaris per a posteriorment triar 

on menjar o quina activitat realitzar entre les 
moltes alternatives que existeixen.

2.2 Gestió de destinacions i innovació

La gestió turística de la destinació ha d’utilitzar 
totes les tecnologies disponibles per a posi-
cionar la seua marca, difondre la seua oferta, 
assistir al visitant i retroalimentar-se amb la 
informació disponible.

Segons el Manual d’Oslo (OCDE-Eurostat, 2018) 
s’entén per innovació “un producte o procés, o 
combinació de tots dos, nou o millorat, que dife-
reix significativament dels productes o processos 
previs de la unitat i que es fa disponible a potenci-
als usuaris (producte) o ha sigut posat en ús per la 
unitat (procés)” (pag. 60). Basant-nos en aquesta 
definició, però centrada en turisme de destinaci-
ons, considerem com a innovació la següent aco-
tació, reproduïda visualment en la figura 1:

la implantació d’una novetat o millora substan-
cial en el producte, màrqueting o procés orga-
nitzatiu orientada a l’eficiència de l’organització, 
millora de la qualitat laboral, dels residents o 
de l’experiència turística, generada tant pels 
productors com els turistes, bé en origen bé en 
destinació.

D’aquesta definició es dedueixen quatre tipus 
d’innovacions que habitualment es produeixen 
en el sector turístic (Hjalager, 2010):

• De producte o servei. Aquestes suposen la 
introducció d’un nou producte o servei en el 
mercat turístic.

• De màrqueting. Comporten nous posiciona-
ments de productes, nova identitat i imatge, 
canvis en la comercialització. Estretament 
vinculada a la innovació de producte o servei.

• De procés. Aquestes comporten canvis signifi-
catius en els mètodes d’elaboració o prestació 
de serveis. Inclou tant, innovacions en gestió 
interna de l’empresa que suposen increments 
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o avanços en l’eficiència, productivitat i gestió 
general dels processos de negoci, com dels 
turistes.

• Innovacions organitzatives. Suposen canvis en 
les estructures internes i externes de les or-
ganitzacions turístiques. També es refereix a 
noves estructures col·laboratives o organitza-
cionals, públic-privades, com la governança.

Figura 1. Marc de la innovació en destinacions turístiques

Font: Elaboració pròpia

La innovació ha d’orientar-se a alguna cosa. El 
mer descobriment és la base del progrés de 
la ciència, però no suposa innovació, sinó que 
requereix de la seua implantació orientada a la 
pròpia eficiència de l’organització, millora dels 
seus empleats o residents en la destinació, o 
millora en l’experiència dels turistes.

És habitual atribuir la innovació a les unitats pro-
ductives. No obstant això, és necessari incloure 
la innovació procedent d’agents externs com els 
turistes en la seua qualitat de bloguers, prosu-
mers o com co-creadors de valor en el servei. La 

co-creació de valor és un concepte central en la 
lògica Service Dominant, pel qual un proveïdor, 
fabricant o organització de serveis proporciona 
un bé o servei a un client que, a través de l’ús i 
la participació en el procés, genera valor afegit 
(Vargo i Lusch, 2004). Una de les activitats més 
habituals dels turistes és valorar en les xarxes 
socials els serveis turístics convertint-se així en 
les fonts d’informació rellevants i de decisió per 

a altres turistes i font de millora per a les orga-
nitzacions turístiques.

Finalment, és freqüent considerar la innovació de 
la destinació, però no la d’origen. En aquest sentit 
les organitzacions emissores són també font po-
tencial d’innovació quant a producte, màrqueting 
o processos assenyalats amb anterioritat.

Les destinacions que perseguisquen la generació 
de valor per al turista hauran de basar la seua 
estratègia en la innovació com a font d’eficiència, 
qualitat laboral o millora de l’experiència del turís-
tica. Els seus efectes es desplegaran en els turis-
tes, però també en els residents. Anticipem ja que 
aquest procés ha d’estar basat en una visió àm-
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plia (no sols tecnològica), centrada en l’estratègia 
de la destinació i col·laborativa entre agents (pú-
blic-privat, entre privats, entre origen i destinació).

Per tant, davant la complexitat de la innovació en 
turisme enfront d’altres activitats, resulta impres-
cindible conéixer les característiques i els compo-
nents de la innovació institucional i empresarial 
en l’activitat turística del nostre territori. D’aquesta 
manera es podran establir les polítiques públiques 
i decisions empresarials en un marc de governan-
ça per a desenvolupar estratègies amb la fi última 
d’aconseguir un territori innovador i sostenible que 
genere riquesa, qualitat d’ocupació, benestar ciuta-
dà i bones experiències per al turista. 

El complex entramat d’agents requereix la iden-
tificació dels aspectes més rellevants de cadas-
cun d’ells i les seues interrelacions. Per a dur a 
terme innovacions, es precisa tant de treballadors 
altament qualificats i recompensats com de les 
interaccions amb altres empreses i amb les ins-
titucions públiques d’investigació, així com d’una 
estructura organitzativa que facilite la genera-
ció i l’explotació del coneixement. L’ecosistema 
del turisme de destinacions ha d’adoptar com a 
guia d’actuació en la identificació d’innovacions, el 
customer journey (Lemon and Verhoef, 2016) que 
inclou des de l’etapa prèvia de la consideració i 
compra, al gaudi de l’experiència en destinació i la 
post-visita, tal com reflecteix la figura 2.

Figura 2. Customer Journey

Font: Elaboració pròpia

3. València com a destinació turística 

El turisme a València és el principal motor eco-
nòmic de la ciutat ajunte el comerç. En 2016 va 
generar un impacte de 1.383 milions d’euros i 
més de 19.000 ocupacions (Fundació Visit Va-
lència, 2019). Es tracta d’un sector dinàmic que 
ha crescut substancialment en l’última dècada, 
posicionant València com a ciutat referent de 
turisme urbà. L’informe de Exceltur sobre com-
petitivitat turística de les destinacions urbanes 
espanyoles, situa a València com la tercera des-
tinació urbana espanyol en competitivitat sol 
darrere de Barcelona i Madrid (Exceltur, 2017). 
Així mateix, el nombre de viatgers ha passat de 
1.598 mil en 2010 a 2.065 mil en 2018 (Funda-
ció Visit València, 2019).

Per a identificar la font i destinació de la inno-
vació és útil diferenciar dos termes que encara 
interrelacionats són diferents: (i) màrqueting 
urbà o de la ciutadania; (ii) màrqueting turís-
tic urbà o màrqueting de destinacions urbanes 
(Bigné, 2016). Les diferències –il·lustrades en 
la figura 3– se centren en els destinataris prin-
cipals, activitats realitzades i llocs utilitzats 
per la comunitat local o visitats pels turistes. 
En conseqüència, la innovació en un territori 
pot tindre efectes en els turistes, ciutadans o 
en tots dos.
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Un model de turisme innovador i sostenible do-
tarà a la ciutat de les eines i elements necessa-
ris per a oferir una àmplia oferta d’activitats i 
serveis als turistes, que s’adeqüe a cadascuna 
de les seues necessitats i al mateix temps mi-
llore la qualitat de vida dels ciutadans residents.

Figura 3. Similituds i diferències entre màrqueting de 

ciutadania i màrqueting turístic

Font: Bigné (2016)

Sense perdre de vista la visió del conjunt de 
la destinació més enllà de la gestió turística, 
centrarem la nostra atenció a continuació a ca-
racteritzar la destinació turística València. L’es-
tratègia de la ciutat ve definida per la Fundació 
Visit València, fundació sense ànim de lucre en 
la qual participa l’Ajuntament de València, la 
Cambra de Comerç, Fira de València, la Confe-
deració Empresarial Valenciana i empreses del 
turisme de la ciutat l’objectiu de la qual és la 
gestió estratègica i la promoció de la ciutat.

Les seues actuacions en el marc del Pla Estra-
tègic de Turisme València 2020, afronten els 
reptes que el sector turístic planteja i exigeix a 
una ciutat com València. Aquests desafiaments 
reclamen una contínua evolució i innovació dels 
models de gestió per a adaptar-se a les neces-
sitats del mercat actual. En la figura 4 es recull 
de manera resumida les línies d’actuació de la 
Fundació Visit València.

 

Segons dades del Sistema d’Intel·ligència Turís-
tica, SIT, de la Fundació Visit València (2019), en 
2018 València va superar els 2 milions de visi-
tants (2.065 mil), i va aconseguir 4.983 pernoc-
tacions enfront dels 1.590 mil visitants i 3.446 
pernoctacions aconseguits en 2010. Segons 
dades de l’INE, València és la quarta destinació 
urbana per nombre de pernoctacions hoteleres, 
darrere de Barcelona, Madrid i Sevilla. Per pro-
cedències, en l’actualitat el 45% dels viatgers 
procedeixen de la resta d’Espanya, enfront del 
58% del 2010, sent els principals mercats d’ori-
gen mesurat en milers de pernoctacions, Itàlia 
(654), Holanda (439), Regne Unit (373), Alema-
nya (245), França (194), Bèlgica (153 mil), i els 
Estats Units (145) que es distribueixen sense 
marcada estacionalitat, oscil·lant entre 100 i 
200 mil visitants per mes amb una estada mit-
jana de 2,4 dies. Els mesos de menor afluèn-
cia són gener, febrer, novembre i desembre. La 
principal motivació del viatge és oci (82%), se-
guida de negocis (13%) i reunions i fires (5%), 
sent Internet el principal mitjà de contractació 
del viatge (78%), seguida d’agències de viatge 
(11%). L’ocupació hotelera se situa entre el 52% 
i el 84%, sent inferior al 70% només al gener, 
febrer, novembre i desembre. El pes dels apar-
taments turístics és notable, amb un total de 27 
mil places en apartaments, enfront de les 18 
mil llits hotelers i les només 939 de càmpings.

El perfil de la destinació València s’associa amb 
mediterrani, amb cultura i història, modernitat 
i avantguarda, espais verds i, en menor mesu-
ra, amb destinació per a famílies. La informa-
ció sobre la destinació es produeix majorità-
riament mitjançant màrqueting offline i online 
(42%) seguida d’amics i coneguts (41%), i final-
ment agències de viatge (8%) i mitjans de co-
municació (9%). En aquest punt el paper de les 
xarxes socials és crític perquè constitueix una 
font d’informació i decisió del turista. En reali-
tat, els propis turistes són els que configuren la 
marca a través de la co-creació de valor abans 
assenyalada i especialment en l’àmbit digital a 
través de les xarxes socials. (Pot veure’s un ma-
jor detall en Bigné, 2018).
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Eixos de l'estratègia turística Tipus d'innovació

(I) Crear valor per al visitant mitjançant nous productes i atenció al turista Innovació en producte (p. ex. idiomàtic o de salut)
Innovació en procés (p. ex. app i València Tourist card)

(II) Actualitzar la marca València mitjançant la notorietat i el posicionament Innovació en màrqueting (p. ex. realitat augmentada per a millo-
rar l’experiència, i Visit València)

(III) Construcció d’una destinació turística intel·ligent i sostenible Innovació en processos (p. ex. sensors, sistema d’informació 
turística, CRM (Customer Relationship Management), i data 
analytics)

(IV) Governança transparent, eficient i col·laborativa Innovació organitzativa (p. ex. nova governança i Consell Muni-
cipal de Turisme)

El creixement en el nombre de turistes ve im-
pulsat, entre altres motius, per l’aposta a mi-
llorar la connexió de la ciutat de València amb 
la resta del territori europeu. El nombre d’arri-
bades a l’aeroport de València ha pujat un 15% 
en general, i un 18% en arribades de viatgers 
estrangers, gràcies a la connexió amb els prin-
cipals aeroports europeus. Aquesta aposta, 
juntament amb la ja existent bona connexió 
ferroviària amb ferrocarril d’alta velocitat, els 
adequats enllaços per carretera, i un important 
port d’embarcament de MSC Creuers, Costa 
Cruceros i Pullmantur, entre altres, faciliten el 
viatge a la ciutat a través de qualsevol mitjà de 
transport.

Al costat de les millores en la connectivitat, ha de 
destacar-se les estratègies turístiques de la ciu-
tat emmarcades en el Pla Estratègic de Turisme 
València 2020, i la seua governança impulsada 
des de la Fundació Visit València. L’estratègia es 
desplega en quatre eixos que es representen en 
la taula 1, que així mateix recull el tipus d’innova-
ció subjacent en aquesta estratègia.

Taula 1. Eixos de l’estratègia turística de la ciutat i tipus 

d’innovacions

Font: elaboració pròpia basada en el pla estratègic 2020 

de la Fundació Visit València

La diversificació de producte establida en el pla es-
tratègic i la seua articulació mitjançant processos 
innovadors fan que la ciutat siga altament com-
petitiva en un sector molt competitiu. En aquesta 
articulació és necessari subratllar el paper d’altres 
administracions com l’autonòmica turística on des-
taca el paper de Invat.tur, o la nacional com Segit-
tur, i la no turística, on l’Agència Valenciana de la 
Innovació pot jugar un paper rellevant.

Com hem indicat anteriorment, el factor humà 
juga un paper importantíssim per a dur a terme 
aquestes innovacions. Per aquest motiu existeix 
a València una col·laboració amb les entitats 
competents de la formació dels professionals 
turístics: CDT, Agència Valenciana del Turisme, 
Cambra de Comerç, SEPE, LABORA, Universi-
tats, associacions empresarials i la Fundació 
per l’ús de l’Ajuntament de València, per a iden-
tificar les necessitats formatives del sector tu-
rístic i promoure una oferta que done suport a 
la creació de l’ocupació i responga a les neces-
sitats identificades.

Aquesta col·laboració entre totes les entitats 
ha de ser constant, treballant conjuntament 
per a seguir unes estratègies i plans d’actuació 
amb objectius comuns que beneficien a tots els 
agents promovent la participació conjunta de 
tots els agents econòmics i socials de la ciutat 
de València.

En suma, pot caracteritzar-se la destinació tu-
rística València com una destinació articulada 

entorn d’una estratègia definida basada en un 
model de governança adequat i que ha crescut 
en turistes, diversificant els mercats d’origen i 
l’oferta, amb alt impacte econòmic i laboral. La 
innovació aquesta explícitament contemplada 
en l’estratègia turística de la ciutat en els seus 
quatre eixos. No obstant això, per al seu des-
plegament i eficiència és necessari intensificar 
la relació de coordinació amb altres agents de 
l’administració (Invat·tur, Segittur, AVI), genera-
dors d’innovació (parcs científics i universitats) 
i institucions en mercats d’origen.
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Figura 4. Línies d’actuació de la Fundació Visit València

Font: elaboració pròpia basada en el Pla Estratègic de Turisme València 2020.
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4. AVALUACIÓ DE LA INNOVACIÓ TURÍSTICA A 
VALÈNCIA

4.1 Diagnòstic del turisme de València

En general els participants valoren positiva-
ment la situació actual de la destinació, tant 
a nivell nacional com internacional. En aqueix 
assoliment es reconeix el paper de Fundació Vi-
sit València com a estratègia de coparticipació 
d’agents públic-privat. Les dades avalen la po-
sitiva avaluació de la destinació.

Es destaca la seua marca i el seu posiciona-
ment. Esdeveniments com la America’s Cup 
han tingut un impacte molt positiu en aquest 
posicionament. Les infraestructures, com la 
Ciutat de les Arts, Fira, Palacio de Congressos 
i instal·lacions universitàries, els museus i la 
connectivitat aèria són recursos de valor a ex-
plotar en benefici de la destinació.

Els reptes de futur passen pels següents as-
pectes: 

• Triar millor a qui venem en lloc de rebre a qui 
ens compra. 

• Millorar el posicionament que visualitze una 
major diferenciació respecte a altres destina-
cions. 

• Optimitzar l’ús de les noves tecnologies de la 
informació i comunicació amb el turista. 

• Definir les competències solapades en l’ad-
ministració pública entre Ajuntament, Dipu-
tació i Agència Valenciana del Turisme, amb 
marques a vegades disperses.

La marca està en la fase de creixement del seu 
cicle de vida amb creixement sostingut i bon 
posicionament. Requereix una definició clara 
del seu desenvolupament per a entrar en la 
seua fase de maduresa.

4.2. Importància dels diferents tipus 
d’innovació turística per a València

Els participants van respondre qualitativa-
ment sobre la importància de cadascun dels 
quatre tipus d’innovacions. En general es 
consideren igualment rellevants. No hi ha 
consens total sobre la priorització de la seua 
importància, si bé majoritàriament se li con-
cedeix major valor a les innovacions en pro-
ducte i en màrqueting, per davant de les de 
procés o organitzatives.

Dos factors han sigut destacats per a emmar-
car les respostes. D’un costat, l’eix central ha 
de ser l’estratègia, que ha d’estar centrada en 
la destinació i tot això organitzat per a generar 
sinergies que propicien la innovació. Per tant, 
es destaca la necessitat d’emmarcar els pro-
cessos d’innovació en una estratègia de desti-
nació que mostre una oferta diferenciada d’al-
tres destinacions.

La innovació en producte és qualificada com 
molt important per tots els participants. La in-
novació en producte ha d’abastar la innovació 
en servei i ve secundada per la definició, i en el 
seu cas innovació, del model de negoci.

La innovació en màrqueting és per a alguns 
participants la més important. Li la qualifica 
com a eina de caràcter filosòfic que ajuda al 
pensament. 

Les innovacions en procés i organització es con-
sideren importants, però com a conseqüència o 
requisit necessari de les altres dues innovaci-
ons. S’insisteix en la necessitat de la coopera-
ció i interrelació dels agents, i en aqueix àmbit 
també és important innovar, i a més l’impacte 
de les innovacions de producte o de màrqueting 
serà major.

Tímidament s’ha subratllat la interrelació de la 
innovació amb la població resident en termes 
de qualitat de vida i també les millores en les 
condicions laborals. Aquestes dues idees es-
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tan en línia amb la nostra proposta descrita en 
l’apartat anterior d’aquest informe.

En suma, es concedeix major importància a la 
innovació en producte i en màrqueting per da-
vant de les de procés o organitzatives.

4.3. Grau de desenvolupament dels diferents 
tipus d’innovació turística per a València

Es va sol·licitar als entrevistats que valoraren 
qualitativament el grau de desenvolupament 
de cadascun dels quatre tipus d’innovacions a 
la ciutat de València. En general, es diferencien 
dos nivells: (i) les grans cadenes i les pimes. Les 
primeres sí que estan implementant innovació a 
nivell de cadena, mentre que en les segones la 
seua involucració és molt restringida limitant-se 
a xarxes socials o web; (ii) per tipus d’innovació.

Segons la mena d’innovació el grau de desen-
volupament es considera adequat en els ca-
sos de producte i màrqueting, però menor en 
procés o organització. No obstant això, dins de 
màrqueting s’assenyala que queda molt per re-
córrer en termes d’experiència de les visites o 
de productes i aqueix és el camí a desenvolupar 
en innovació. S’exemplifica en què alguns dels 
productes o recursos clàssics com la paella o 
l’Albufera requereixen d’innovació en l’experi-
ència de gaudi per al turista. Com a productes 
realment nous s’ha citat La Fàbrica de Gel, La 
Casa de la Mar o Convent Carmen.

Alguns participants assenyalen que la genera-
ció d’equipaments i infraestructures fins i tot 
sent extraordinaris per a captar un tipus de 
turisme no han d’associar-se com a innovació, 
sinó com a instruments per a innovar en pro-
ducte. Es reconeix el seu gran impacte, encara 
que falta desenvolupar millor la seua comercia-
lització. Se citen com a infraestructures de gran 
impacte, la Ciutat de les Arts i les Ciències, el 
Palau de Congressos i la Fira. 

Les innovacions organitzatives se solen asso-
ciar amb els agents públics (p. ex. Ajuntament, 

València Activa, Conselleria, universitats) i la 
Fundació Visit València. En l’àmbit privat les de 
processos s’associen amb startups on es re-
quereix major impuls i atenció. S’assenyala que 
la innovació en organització en les empreses 
aquesta encara desatesa. Se cita com a excep-
ció d’innovació en organització a Convent Car-
men.

Des de l’àmbit privat es reconeix l’esforç de po-
sar fons per a la innovació, però se subratlla la 
lentitud en els processos administratius i de re-
solució que en definitiva fan que alguns fons no 
s’utilitzen o s’utilitzen amb retard en una àrea 
com la innovació que de per si és dinàmica. 

Referent als treballadors s’assenyala la falta de 
personal preparat per a implementar tecnolo-
gia aplicada, no enginyers per sé, sinó perso-
nal format en turisme amb tecnologia. Els ele-
ments més citats en innovació tecnològica es 
basen en la digitalització, en la personalització 
de la comunicació i en les denominades smart 
cities.

En resum, el grau de desenvolupament de la in-
novació és adequat per a innovació en producte 
i en màrqueting, però menor en procés o orga-
nització

4.4. Impacte en l’ús dels diferents tipus 
d’innovació turística per a València

Els participants van respondre qualitativament 
sobre l’impacte de cadascuna dels quatre tipus 
d’innovacions en l’ocupació a la ciutat de Valèn-
cia. 

En general, el turisme és intensiu en mà d’obra 
(p. ex. restauració) de manera que el seu abast 
per sé és ja alt, si bé no és molt qualificat.

El major impacte en l’ocupació s’associa ma-
joritàriament amb les innovacions en producte 
o servei perquè abasten un elenc major d’acti-
vitats, des de les intrínsecament vinculades al 
desplaçament turístic (transport, allotjament 
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i gastronomia), com altres relacionades, tipus 
guies, compres, visites teatralitzades i similars. 
No obstant això, se subratlla la necessitat d’in-
novar no sols en el producte, sinó en productes 
amb gestió eficient i amb un màrqueting dinà-
mic. Aquestes premisses són les que genera-
ran una ocupació sostenible. Una qüestió fona-
mental per a l’ocupació sostenible en la qual 
s’han fet progressos és la desestacionalització 
del turisme. En aqueix sentit és necessari de-
senvolupar productes al llarg de l’any i no sols 
els vinculats a sol, amb la finalitat d’aconseguir 
perfils professionals o personal qualificat amb 
llocs de treball estables que permeten un pro-
jecte de vida i on el paper del turisme MICE és 
fonamental.

S’apunta que la innovació en les startups està 
generant ocupació basada en el talent. En 
aquest punt es reconeix el paper de LABORA 
però s’assenyala la seua lentitud.

La innovació comporta processos substitutius 
en el personal. En algunes àrees vinculades a 
l’automatització de processos, s’estima que so-
braran llocs de treball (aproximadament un 6%) 
però en altres innovacions es requereix més 
personal. En aquestes s’esmenten eines infor-
màtiques, procés de digitalització, anàlisi de da-
des i màrqueting.

L’impacte de la innovació en un àmbit intensiu 
en mà d’obra serà desigual, disminuint en la 
de processos i augmentant en producte-servei, 
màrqueting i organització.

4.5 Capacitat innovadora de València

La capacitat d’innovació ha d’articular-se ba-
sada en una correcta definició de la destinació. 
Això comporta decisions turístiques referides 
a infraestructures, serveis, tipus de turista, 
productes turístics, però també a establir me-
sures de gestió com els indicadors d’èxit. Això 
permetrà definir el producte-mercat d’interés 
que s’hauria de traduir en un turista de major 
despesa i en senyals als agents privats perquè 

acomoden les seues decisions en l’adreça de la 
destinació (p. ex. no dispersar la imatge de qua-
litat amb recursos de baix nivell). 

En general es reconeix una bona capacitat per a 
innovar, però no s’està desenvolupant a Valèn-
cia. És una ciutat dinàmica i proactiva on s’està 
potenciant la investigació i el emprendeduris-
me per part de les universitats, parcs científics, 
i projectes com a Llançadora. L’actitud creativa 
general es reconeix com un tret de la ciutat.

Aquesta capacitat per a innovar s’associa amb 
la universitat i en algun cas amb les empreses 
grans, que són escasses, però no hi ha una tra-
ducció d’aquesta capacitat cap a la innovació. 
En general s’assenyala que s’ha incrementat 
l’oferta, amb més places d’allotjament, però no 
amb oferta d’allotjament més innovadora, ex-
cepte valuosos exemples puntuals (p.e. Casual 
Hotels). S’està molt lluny de disposar d’un Sili-
con Valley (com a ecosistema integrat orientat a 
la innovació). Es reconeix l’existència d’innova-
ció (p. ex. fins i tot en agències de viatge), però 
és escassa i no forma part d’un ecosistema in-
tegrat, sinó que es treballa de manera dispersa. 
Una part important dels entrevistats posseei-
xen una visió més negativa en destacar que re-
alment no s’està desenvolupant innovació sinó 
adaptació d’altres innovacions generades fora 
i que s’adapten a l’entorn valencià. Això s’atri-
bueix en part a la pròpia naturalesa del teixit 
empresarial que es caracteritza per ser de mi-
cropimes o pimes amb absència de grans em-
preses que siguen capaces de liderar proces-
sos d’innovació.

En matèria d’educació i investigació, el paper 
dels estudis de turisme i la investigació des 
de les universitats s’indica que ha d’estar més 
pròxim al teixit empresarial. La responsabilitat 
del distanciament s’atribueix a totes dues parts. 
Això s’observa en què cap participant ha asse-
nyalat que la Universitat de València, en el Grau 
en Turisme, se situa entre les primeres 75 uni-
versitats a nivell mundial ni han nomenat star-
tups generades en la universitat. El lideratge 
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de les iniciatives d’aproximació ha de vindre de 
l’administració pública, exercint de motor i de 
lloc de trobada a través d’una visió holística que 
gestione el conjunt de la destinació mitjançant 
eines de coparticipació. 

Aquestes idees requereixen de lideratge acom-
panyat de pressupost, que s’assenyala és més 
aviat escàs. També s’apunta la necessitat de 
millorar la formació professional dotant-la de 
major rellevància quant a innovació. En l’àmbit 
privat, i en relació amb emprendedurisme i in-
novació, València està creixent en termes rela-
tius més ràpidament que Madrid o Barcelona, 
però això no veu translació directa al conjunt de 
l’empresariat turístic.

La ciutat té condicions per a desenvolupar in-
novació, però hi ha una certa dispersió d’inici-
atives i a pesar que s’han creat associacions i 
projectes per a aglutinar la innovació no s’ha 
aconseguit. La col·laboració i cooperació són els 
reptes a escometre per a traslladar la innovació 
al conjunt dels agents i per tant a la destinació. 
Les activitats de networking podrien ajudar a 
generar un pol de desenvolupament de la inno-
vació i major col·laboració entre agents privats, 
universitats i administració.

Com a destinacions innovadores s’apunta Ala-
cant (Districte Digital), Màlaga o Benidorm (In-
vat·tur s’associa amb aquesta última), on els 
hotels independents han adoptat la visió de la 
innovació, més enllà del que fan grans cadenes 
tipus Meliá. També altres territoris han desen-
volupat iniciatives innovadores com País Basc 
(Talent House) o Andalusia (Andalusia Lab). Així 
mateix, els pols de Madrid i Barcelona estan 
més lligats a la innovació per la seua dimensió, 
existència de multinacionals o grans empreses, 
i major internacionalització.

Un tema controvertit és la cerca d’innovació en-
front de la demanda dels productes autèntics o 
tradicionals que solen ser la base de la motiva-
ció de la visita. En aqueix sentit s’apunta tant la 
necessitat de compassar la implementació de 

les innovacions en funció de la demanda i en 
la conveniència de centrar-se en l’experiència, 
és a dir en el servei, més que en el producte en 
si mateix. Creiem en la necessitat de disposar 
d’un portfoli de productes que combine autenti-
citat amb innovació i a emfatitzar l’experiència. 

En resum, la ciutat no està en millor situació 
comparativament amb altres ciutats, però sí 
que posseeix algunes condicions de base i la 
disposició a fer-ho. Es requereix l’articulació 
d’una política integradora i conjunta d’innovació 
acompanyada de lideratge i pressupost.

4.6. Creació de nous negocis en turisme 
basats en innovació 

En general els participants assenyalen l’exis-
tència de bones idees però en molts casos no 
acaben de materialitzar-se per falta de conei-
xement del mercat o per falta de disponibilitat 
d’inversió. Els processos d’innovació requerei-
xen fons i a vegades algunes tecnologies són 
encara cares. En realitat, la innovació és una 
inversió que pot comportar o no retorn.

El paper del turisme és molt rellevant perquè 
actua de locomotora d’altres subsectors. Algu-
nes de les iniciatives innovadores assenyalades 
pels participants són les següents:

• Guies: Turiart.com, visites guiades especialit-
zades; València guies: guies personalitzades.

• Experiència en la destinació: Play and Go Ex-
perience, basat en gameficació, o vídeos 360é.

• Allotjament: Vivood Hotels a Guadalest, Car 
Hotel a València, Casual Hotels.

• Gastronomia: nous espais de restauració tradi-
cional amb venda de productes, activitats com-
plementàries d’oci, amb espais d’oci familiar

• Cultura i integració de gastronomia: Convent 
Carmen, La Fàbrica de Gel, La Marina de Va-
lència.
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• Desplaçament: lloguer de motos elèctriques, 
lloguer de bicicletes.

• Smart booking: Blockchain en hotelería

Com a tecnologies d’interés se cita: digita-
lització, 5G, intel·ligència artificial, Big Data, 
Smart cities, reputació en xarxes socials, wifi 
a la ciutat. En totes elles s’assenyala la seua 
capacitat com a eines per a generar innova-
ció, però no es tracta d’innovacions en si ma-
teixes. 

Es detecten llacunes en els següents àmbits on 
potencialment hauria d’innovar-se:

• Apps que destaquen, tecnologies disruptives 
tipus realitat augmentada, reconeixement fa-
cial.

• Qualitat de servei, atenció al turista 

• Coneixement avançat del comportament del 
turista: omnicanalitat

• Tallers i tematització d’història, cultura, pintu-
ra, Falles, artesania i altres tradicions

• Esports de mar amb productes nous que con-
tribuïsquen a la desestacionalització

• Nous productes en MICE i oferta complemen-
tària especialitzada.

• Logística: en menjars previs, serveis d’àpats i 
serveis.

• Entorn de València de gran riquesa i varietat: 
circuit de motos, paisatge, entorns naturals, 
ceràmica, cellers.

Així mateix, entenem que altres àmbits no ci-
tats pels participants haurien d’explorar-se en 
productes com l’educatiu que és de qualitat 
i estada prolongada; en identificació de de-
manda, com a segments de singles, romàn-
tics, prosumers i turisme col·laboratiu (p. ex. 

sabbaticalhomes.com, Zipcar, bemate.com), 
segmentació per emocions i altres basats en 
estils de vida; tecnologies avançades com a 
realitat virtual; organitzatius com GDS, serveis 
integrats de la cadena de subministrament, 
tourism analytics, sistemes integrats d’infor-
mació. Pot veure’s un major detall d’aquestes 
idees en Bigné i Decrop (2018).

No obstant això, els entrevistats mostren la ne-
cessitat d’un creixement organitzat que tinga 
en compte la capacitat de càrrega i el tipus de 
turistes en el marc de l’estratègia. Aquesta visió 
ha d’atendre tant a l’equilibri climàtic, a l’acces-
sibilitat per a persones amb discapacitat, con-
sum de productes autòctons i la qualitat de vida 
de residents i empleats.

Es detecta una àmplia varietat de nous negocis 
basades en innovacions.

5. AGENTS IMPLICATS EN LA INNOVACIÓ

5.1. Marc general de la col·laboració entre els 
agents

L’Ecosistema d’Innovació representa un ele-
ment central en el foment de pràctiques in-
novadores i suposa un primer pas en la intro-
ducció d’innovacions en les empreses. Suposa 
l’existència d’un sistema de Governança Terri-
torial, a través d’una sèrie d’agents, que té com 
a missió facilitar la incorporació d’innovacions 
tant des del punt de vista d’accés a ajudes fi-
nanceres, com també a l’hora de conéixer els 
avanços en determinats procediments, esta-
blint contacte amb empreses o investigadors 
que puguen aportar solucions innovadores a 
les necessitats de l’empresa.
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El Sistema Valencià d’Innovació (SVI) està in-
tegrat per (SVI, 2016): (i) Universitats; (ii) Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques de la 
Comunitat Valenciana (CSIC); (iii) Centres d’In-
vestigació Sanitària; (iv) Organismes Públics 
d’Investigació integrats en la Generalitat; (v) Ad-
ministracions Públiques; (vaig veure) Instituts 
Tecnològics i Centres Empreses Innovació; (vii) 
Empreses i sectors.

A més, existeixen un conjunt d’entitats que ser-
veixen com a instruments d’interconnexió en-
tre els agents (SVI, 2016): (i) Parcs Científics i 
Tecnològics; (ii) Oficines de Transferència de 
Tecnologia; (iii) Centres Europeus d’Empreses 
i Innovació, acceleradores i vivers d’empreses; 
(iv) Institut Valencià de Finances i entitats de 
finançament a la innovació; (v) Campus d’Excel-
lència Internacional; (vaig veure) plataformes 
tecnològiques i clústers; (vii) Climate KIC; (viii) 
Ciutats de la ciència i la innovació (ex. Funda-
ció INNDEA València, xarxa INNPULSO d’Ajunta-
ments).

Entre els diferents agents implicats en la in-
novació, els entrevistats destaquen l’Admi-
nistració com el principal responsable de la 
destinació turística ja que ha de vetlar per la 
qualitat de la destinació i del producte. Com a 
punts positius, els entrevistats consideren que 
el turisme és un dels sectors econòmics més 
atesos, per la imatge que projecta i per ser un 
sector transversal (afecta a moltes activitats, 
comerç, transport, restaurants). Com a punts 
de millora, la burocràcia, alentiment en la res-
posta i falta d’adaptació de la normativa als 
canvis del sector (per exemple, és necessari 
un marc legislatiu en la regulació de negocis 
d’economia col·laborativa com és el cas d’Air-
bnb). 

Quant a les accions de l’administració per a la 
promoció econòmica de l’àrea, els entrevistats 
assenyalen com a prioritàries les següents: a) 
coordinació entre actors del territori; b) suport 
al sorgiment de noves empreses; c) promoció 
econòmica del territori. Es proposa un rol de 

lideratge de l’Administració, de promoció del 
sector en col·laboració amb el sector privat, 
revisió i actualització de la normativa i d’apor-
tar els mitjans necessaris per al desenvolupa-
ment i canalització de la innovació evitant les 
barreres o obstacles al desenvolupament de 
l’activitat empresarial agilitant els terminis de 
resposta i disminuint la burocràcia. 

En general, la majoria dels tipus d’entitats del 
Sistema Valencià d’Innovació que afavoreixen 
el procés innovador han sigut destacats pels 
entrevistats com a punts de referència en el su-
port a la innovació per al sector turisme. 

Quant a la mena d’agent destaquen:

- Agents Públics: València Activa (Agència de 
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
València), Fundació Visit València, Institut 
Valencià de la Competitivitat Empresarial 
(IVACE), Agència Valenciana de la Innovació, 
Universitats Públiques, Invat-tur Emprén 
com a incubadora de projectes, així com el 
seu sistema d’intel·ligència turístic (big data) 
i ACCETUR (acceleradora) i la seua coordina-
ció amb altres entitats a nivell nacional. La 
Cambra de Comerç, Instituts tecnològics i la 
Confederació Empresarial Valenciana també 
són entitats destacades. 

- Agents Privats: agents socials tradicionals. 
Per exemple, cada producte de VisitValencia 
està secundat per un grup de treball (empre-
ses privades integrades). Un element clau en 
el sistema són els hotelers. En aquest sentit, 
la Federació Empresarial d’Hostaleria de Va-
lència es destaca en positiu com a punt d’ac-
cés a informació en innovació. Les startups 
han transformat València, unit a un major 
nombre d’agents que impulsa nous projec-
tes com les acceleradores (ex. Bankia amb 
INNSOMNIA o Juan Roig amb LLANÇADORA, 
han impulsat aquest vessant innovador a 
València). 
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- Societat valenciana en general. Societat 
oberta i innovadora, procliu a introduir els 
processos d’innovació. Es percep com a 
principal problema la falta de consistència 
en el temps de la innovació, les empreses es 
creen però no perduren.

Si classifiquem els agents de suport a la inno-
vació quant a les funcions que desenvolupen, 
destaquen:

• Investigació en innovació: Centres d’Investi-
gació sectorials, Instituts Tecnològics, Uni-
versitats i Parcs Científics (per exemple, el 
desenvolupament d’un nou tipus de conser-
vació d’aliments, que afecte la major eficàcia 
de la cadena alimentària en el sector de la 
restauració). 

• Difusió de la innovació i proposta de noves 
iniciatives en el sector turístic: Agències de 
Desenvolupament local-municipal, Associa-
cions d’empresaris, Cambra de Comerç de 
València.

• Formació: entitats que gestionen la formació 
tant ocupacional com contínua (ex. València 
Activa, Labora).

• Finançament: Mancomunitats, Ajuntament 
de València, Agència Valenciana d’Innova-
ció, Banca, Societats de Capital-Risc, Institut 
Valencià de Finances, Centre Europeu d’Em-
preses Innovadores.

Quant als principals punts de millora del Siste-
ma d’Innovació en turisme de València es des-
taquen:

- Necessitat d’integrar i actualitzar la informa-
ció proporcionada pel sistema. És complicat 
saber on dirigir-se per a realitzar una inno-
vació vinculada a un col·lectiu concret en el 
sector (ex. xefs que volgueren obtindre infor-
mació específica sobre innovació vinculada al 
producte que ofereixen). 

- Necessitat que l’Administració revise i actualit-
ze la normativa del sector. Necessitat d’adap-
tació a nous models de negoci innovadors que 
combinen diferents formats (ex. llibreria-cer-
veseria o regulació específica per als Airbnb).

- Absència de diàleg sistemàtic entre el món ci-
entífic i l’empresarial. Els entrevistats esmen-
ten que la Universitat encara no és suficient 
referència per als empresaris, encara que a 
València hi ha potencial per a aquesta mena 
de desenvolupament. 

- Reduïda implantació de grans empreses en 
el teixit productiu unit a l’escassa capacitat 
d’absorció dels avanços tecnològics per les 
pimes, la qual cosa dificulta la transferència 
d’innovació al teixit empresarial.

- Insuficient coordinació de les polítiques d’I+-
D+i. Escassa comunicació intermunicipal. 
Necessitat de coordinació i col·laboració en-
tre els diferents agents que afavoreixen la in-
novació. Per exemple, els municipis pròxims 
a València haurien de “utilitzar” els recursos 
turístics de la capital per a maximitzar les se-
ues possibilitats d’èxit en sol·licitar projectes 
europeus.

- Escàs desenvolupament d’instruments finan-
cers per a empreses innovadores. Necessitat 
que l’Administració Pública optimitze la seua 
canalització de recursos i que les entitats de 
l’entorn financer desenvolupen instruments 
adaptats a la innovació.

- Necessitat d’innovar en formes de gestió de 
l’oferta turística basades en la localització. 
Seguint el model dels Business Improvement 
District, es tractaria de definir zones on les 
empreses col·laboren, es desenvolupe una 
estratègia de promoció d’aqueixa zona, ac-
cions de dinamització d’aqueix espai públic i 
serveis col·lectius, amb un cost per a un perí-
ode determinat 
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Com a propostes de desenvolupament futur es 
proposa:

- El concepte de finestreta única on l’emprene-
dor o l’innovador en turisme tinguera tota la 
informació.

- Desenvolupament de programes específics 
per l’Agència Valenciana d’Innovació per al 
sector turisme

- Universitats i parcs científics han de trans-
metre el seu coneixement als empresaris, i 
aquests portar les necessitats dels empresa-
ris a la universitat. Al seu torn, les universitats 
haurien de ser motors d’intercanvi i estímul 
de la col·laboració amb les empreses.

- Les empreses han de considerar la tecnologia 
com a vehicle que ajuda al compliment d’ob-
jectius específics, no com una eina aïllada, i 
formar i premiar als seus treballadors.

- Innovació en els instruments públics per a 
afavorir la transformació d’un sector econò-
mic en una zona determinada oferint ajudes 
basades en la localització. 

- Major diàleg de l’Administració amb les em-
preses quant a l’actualització i adaptació de 
la normativa.

- Necessitat de política consensuada entre 
l’Ajuntament de València i les àrees limítro-
fes. Ej: si es fa un plantejament turístic i es 
creen carrils per a bicicletes, no pot haver-hi 
empreses de lloguer de bicicletes que no per-
meten a l’usuari utilitzar el servei en els mu-
nicipis pròxims. Se citen com a iniciatives tant 
reforçar el rol de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies ja que és “la veu” dels 
municipis, com les Mancomunitats que s’han 
de desenvolupar institucionalment generant 
algun òrgan que estudie com desenvolupar 
l’estructura econòmica del territori.

No obstant això, un concepte clau que cal 
prendre com a referència és que per a inno-
var, el nucli està en l’empresa. El procés d’in-
novació ha de partir de l’interior, amb suport 
financer o d’un altre tipus, però qui ha de lide-
rar i desenvolupar la innovació és l’empresa, 
d’ací la importància de la col·laboració pú-
blic-privada.

5.2. Importància de la col·laboració entre els 
agents

A nivell institucional, la innovació s’ha centrat 
en la col·laboració entre destinacions, consor-
cis generalment públic-privats, i cooperació 
en reserves a través dels sistemes globals de 
distribució, les centrals de reserves de destina-
cions especialment en turisme d’interior o les 
cooperacions entre compradors en sistemes 
tipus Airbnb, com a exemple de la denominada 
economia col·laborativa.

Els entrevistats consideren que encara que és 
molt necessària la col·laboració per la trans-
ferència de coneixement que comporta, a Va-
lència l’empresari té un perfil individualista, 
l’atomització del sector és elevada i no s’han 
creat les condicions per a una col·laboració 
fructífera entre les entitats científiques d’in-
novació, l’administració i les empreses. Per 
exemple, es percep que existeix menys coo-
peració en el subsector hoteler que en altres 
províncies com Alacant (desestacionalització 
del turisme a Benidorm). Els models innova-
dors en turisme en moltes ocasions són pre-
cisament fruit d’acords comercials entre dife-
rents empreses. Per exemple, la col·laboració 
entre empreses de gestió d’actius immobilia-
ris i empreses de comercialització (Booking o 
Airbnb). En transport local, en models de ne-
goci com UBER o CABIFY, hi ha una col·labora-
ció entre empreses que creguen una platafor-
ma tecnològica i una xarxa, i els participants 
en aqueixa xarxa que són persones que posen 
el seu capital en cotxes, en el seu negoci. Es 
destaca també la necessitat de reforçar la 
connexió entre empresa i universitat perquè 
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les persones que isquen de la universitat tin-
guen millor accés laboral. 

Els entrevistats assenyalen que la coordinació 
entre els agents públic-privats del sistema d’in-
novació hauria d’impulsar-se des de l’Adminis-
tració. Es destaca la labor de Turisme València 
per a coordinar als agents del sector a través 
de les comissions de treball vinculades a pro-
ductes específics.

Empreses del mateix sector en àmbits geogrà-
fics diferents estan competint i podien obtindre 
sinergies en innovacions.

Com a exemples de col·laboració en el sector 
privat es destaquen:

- intercanvi d’informació en el sector hoteler 
(hotels de luxe),

- accions desenvolupades per l’Agrupació In-
novadora de Destinacions Turístiques Intel·li-
gents de la Comunitat Valenciana (ADESTIC) 
que té com a objectiu combinar empreses, 
centres d’investigació i de formació públics i 
privats, involucrats en un procés d’intercanvi 
col·laboratiu dirigit a obtindre avantatges i/o 
beneficis derivats de l’execució de projectes 
conjunts de caràcter innovador,

- col·laboració entre startups i altres entitats,

- informe coordinat per l’Institut Valencià d’In-
novació que elabora un conjunt de reptes que 
té la gastronomia valenciana i possibles inno-
vacions a desenvolupar.

Un exemple de col·laboració entre els agents 
del sistema d’innovació a nivell institucional és 
el Pacte per l’Ocupació. El VI Pacte per l’Ocu-
pació a la Ciutat de València (2017-2020) és un 
instrument que persegueix aconseguir el con-
sens entre l’Ajuntament de València i diferents 
agents socials i empresarials de la ciutat per a 
aconseguir els objectius de consecució d’ocu-
pació per a totes les dones i homes de la ciutat 

de València, entre altres en el sector turisme, 
i potenciar-los a través d’una estratègia per a 
un creixement intel·ligent, sostenible i integra-
dor. Els participants que coneixen o han format 
part del Pacte per a l’Ocupació el perceben com 
una iniciativa efectiva que treballa amb tots els 
agents socials, i pot simplificar negociacions 
posteriors, sent la principal preocupació que 
genere únicament ocupació per a perfils amb 
baixa qualificació.

5.3 Formació i capacitació 

Per a València el turisme és una font d’ocupa-
ció vital per a l’economia local. Els programes 
de formació són eines perquè les empreses 
turístiques puguen comunicar el canvi als seus 
empleats, dur a terme la seua estratègia i es-
cometre les innovacions. En general, les em-
preses que més inverteixen en formació són 
les més competitives a nivell internacional. La 
formació resulta actualment més apressant 
en turisme degut als canvis de l’entorn, cada 
vegada més bruscos i freqüents. Sembla lògic 
que, si l’entorn canvia, l’empresa haja de for-
mar al seu personal per a adaptar-se a aquei-
xos canvis. 

El turisme és una indústria intensiva en infor-
mació i malgrat els profunds canvis en el cus-
tomer journey del consumidor i la seua relació 
amb la tecnologia en cadascuna de les etapes 
d’aquest viatge, les empreses no actualitzen 
els coneixements dels seus treballadors amb 
la suficient rapidesa, mitjançant inversions en 
formació. Els canvis tecnològics i especialment 
l’auge de les xarxes socials i les plataformes 
d’intercanvi d’informació sobre experiències tu-
rístiques estan transformant el contingut dels 
llocs de treball i, amb això, les capacitats que 
han de desenvolupar les persones que els ocu-
pen i els directius que els gestionen per a rela-
cionar-se amb èxit amb els clients.

Entre els agents del sistema d’innovació que 
proporcionen formació els entrevistats des-
taquen: LABORA, les entitats de formació pro-
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fessional, Universitats, Ajuntament de Valèn-
cia i la Cambra de Comerç de València, sent 
l’oferta dispersa. Quant a la valoració de les 
entitats de formació i capacitació, el CdT de 
València es considera que té una relació es-
treta amb l’empresari en oferir formació con-
tínua, LABORA està més pròxim a la formació 
de l’aturat però més allunyat de l’empresari 
i la innovació. Els centres de Formació Pro-
fessional Reglada també són valorats molt 
positivament, considerant-se que en general 
s’adeqüen a les necessitats del sistema pro-
ductiu encara que no proporcionen perfils 
multidisciplinaris (ex. cuiner que sàpia a més 
informàtica i idiomes). València Activa és va-
lorada molt positivament ja que uneix l’em-
prenedoria amb l’ocupació. Invat·tur es po-
siciona com l’entitat que ofereix l’oferta més 
innovadora.

Si realitzem una anàlisi des de la perspectiva 
de l’oferta, quant a les Universitats, la ciutat 
de València compta amb institucions acadè-
miques d’excel·lència referents en l’àmbit 
nacional i internacional per a la formació de 
professionals del sector turisme (IVIE, 2015). 
A l’ésser el turisme un sector rellevant en 
l’economia de la ciutat, la formació de profes-
sionals constitueix part de l’oferta educativa 
d’aquests centres. Les universitats valencia-
nes compten amb estudis de grau i postgrau 
orientats al turisme, però no s’han limitat a 
un enfocament tradicional del sector sinó que 
han adaptat els seus programes formatius a 
les noves i canviants tendències empresarials 
i turístiques. A tall d’exemple, la Universitat de 
València no sols disposa d’oferta formativa en 
turisme per als diferents nivells universitaris 
(Grau, Màster i Doctorat) sinó que ofereix un 
Grau en Ciències Gastronòmiques igual que 
la Universitat Cardenal Herrera-CEU. Per part 
seua, Florida Universitària imparteix el Màs-
ter en Direcció de Restaurants i F&B Hoteler 
en col·laboració amb Gastrouni i comptant 
amb el suport de la Federació d’Empresaris 
d’Hostaleria de València. 

La xarxa de Centres de Turisme de la Comunitat 
Valenciana ofereix recursos formatius especia-
litzats en turisme per a les destinacions i em-
preses en tot el territori. La Xarxa CdT abasta 
huit centres físics, dos nous en projecte, un cen-
tre CdT d’interior i la plataforma CdT e-forma-
ció. La ubicació de la Xarxa que abasta la franja 
costanera i l’interior, permet atendre les neces-
sitats formatives globals del sector. 

Un altre agent de suport a la formació són els 
Centres de Formació Professional, ja que són 
peça clau perquè fluïsca la innovació dels cen-
tres d’investigació a les empreses i viceversa. A 
València s’obrirà pròximament el primer centre 
de formació professió reglada (privat-concer-
tat) de la família marítim-pesquera (reparaci-
ons motors i embarcacions...), amb la col·labo-
ració d’empreses del sector. 

Els participants consideren que el tècnic en in-
novació turística ha de tindre les següents habi-
litats i competències professionals: 

- Coneixements del producte (ex. processos de 
conservació dels aliments, presentació).

- Creativitat i obertura al canvi.

- Perfil multidisciplinari: tecnologia (coneixe-
ments en realitat augmentada, apps, big data, 
intel·ligència artificial per a personalització 
de respostes i serveis/productes a mesura, 
noves eines de màrqueting digital); una base 
econòmica de negoci (màrqueting, comercia-
lització) i una part humanística.

Els participants consideren necessària la fi-
gura dels tècnics d’innovació, que podrien 
treballar en els Instituts i entitats d’investi-
gació turística i que donarien suport al tècnic 
en turisme.

Quant als treballadors, en general els horaris 
de treball i una actitud poc oberta a la formació 
són els principals obstacles al costat de la falta 
de percepció de beneficis a curt termini deri-
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Obstacles a la millora en formació contínua Reptes de formació a València (temes)

- incompatibilitat amb els horaris de treball 

- mancada d’adaptació a necessitats específiques dels llocs de 
treball

- mancada de coordinació de l’oferta formativa que ofereix l’ad-
ministració perquè siga complementària

- la formació professional dual és entesa per alguns empresa-
ris com a “mà d’obra barata”

- la formació és entesa com a cost i no com a inversió per a la 
millora de la competitivitat futura. 

- el treballador no està disposat a formar-se fora de l’horari 
laboral

- l’empresari desconfia de la mà d’obra amb qualificació supe-
rior a ell mateix

- mancada de planificació a mitjà i llarg termini en un pla de 
formació per les pimes

- escassa inversió en formació

- idiomes, haurien d'oferir-se des d'edats primerenques d'aprenen-
tatge en els col·legis

- gestió d’empreses turístiques especialitzada per tipus de negoci o 
subsector (restaurants, hotels, activitats d’oci, museus, agències de 
viatges, etc.)

- servei al client

- Noves Tecnologies d’Informació i Comunicació aplicades a turisme

- productes i processos específics de restauració (formatges, pos-
tres, processos de conservació d’aliments, etc.).

- habilitats personals, comunicatives i de negociació etc.

vats de realitzar la formació. Els participants 
estan d’acord que la recompensa per realitzar 
una formació determinada no és un increment 
salarial a curt termini si bé a llarg termini re-
vertirà en una millora en les condicions de tre-
ball si el participant és capaç de desenvolupar 
noves competències a través una major espe-
cialització.

La taula 2 mostra una síntesi dels principals 
reptes vinculats a la formació contínua en tu-
risme a València. D’una banda, existeixen un 
conjunt d’obstacles vinculats bé a les caracte-
rístiques dels llocs de treball bé a la percep-
ció cultural d’empresaris i treballadors sobre 
aquesta mena de formació. En general, els par-
ticipants consideren que s’ha millorat la qua-
lificació dels recursos humans, però continua 
havent-hi manques en un conjunt de temes. La 
taula 2 recull els temes que es consideren pri-
oritaris per a la millora de la qualificació dels 
recursos humans i que els participants consi-
deren que no formen part de l’oferta formativa 
actual en turisme a València.

Per a concloure aquest apartat, es plantegen un 
conjunt de recomanacions:

• És necessari que els qui treballen en el turis-
me el facen amb professionalitat, vocació de 

servei i esperit amfitrió. Per a això, els treba-
lladors del sector han de posseir no sols les 
habilitats i competències professionals que 
el seu treball demanda i que el client espera 
sinó també una actitud positiva. 

• La formació perquè les empreses turístiques 
puguen escometre amb èxit la innovació ha 
d’implantar-se en tots els nivells organitza-
tius, percebre’s com una inversió en capital 
humà i per tant no pot desvincular-se de la 
política de recursos humans de l’empresa.

• Els llocs de treball del sector turisme són molt 
variats, les entitats que ofereixen formació 
han d’analitzar la demanda de formació per 
subsectors i dissenyar programes específics.

• Les polítiques d’ocupació municipals han 
d’entaular relacions de col·laboració amb les 
instàncies autonòmiques competents, com 
Turisme Comunitat Valenciana a través de la 
Xarxa de Centres de Turisme (CdT), Invat·tur, o 
el servei competent d’ocupació.

• Aprovació per la Generalitat d’un segell de 
qualitat en l’ocupació per a les empreses tu-
rístiques, amb 3 tipologies (de molta a poca 
excel·lència). 

Taula 2. Principals obstacles i reptes en formació en tu-

risme a València

Font: Elaboració pròpia a partir de les opinions dels par-

ticipants
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6. GESTIÓ I INNOVACIÓ RESPECTUOSA AMB 
ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT. 

Els entrevistats afirmen que el turisme és be-
neficiós i ha de ser el sector locomotor de la 
ciutat, però cal tindre prevenció i evitar el feno-
men del overtourism. En moltes ciutats el resi-
dent comença a perdre qualitat de vida per la 
massificació en molts espais. Est el repte dels 
pròxims anys. Quin és el límit? Atraure turisme 
de qualitat requereix competir amb altres des-
tinacions.

Els grups d’interés exigeixen a les empreses 
turístiques optimitzar l’ús d’energia i integrar 
l’activitat turística i hotelera en l’entorn. La in-
novació tecnològica en eficiència energètica, 
renovables, gestió de residus, d’aigua i de so-
roll permet atendre aquestes demandes. Els 
entrevistats consideren que les accions de 
sostenibilitat vinculades a l’eficiència energèti-
ca, mobilitat, l’ecosistema i l’equilibri climàtic, 
influiran positivament en el desenvolupament 
de l’economia i de la inversió. Com a exemples 
d’accions encaminades a la sostenibilitat ambi-
ental, desenvolupades pels agents d’innovació 
a València destaquen les següents:

- Gestió de residus pels hotelers.

- Optimització de recursos vinculats a la il·lumi-
nació, tant per a estalvi energètic com per a 
una menor contaminació lumínica.

- Instal·lació de carregadors per a vehicles elèc-
trics.

- Compensació de la petjada de carboni amb la 
replantació de boscos a la Comunitat Valen-
ciana. 

- Eliminació del plàstic.

- Exigir als integrants de la cadena de valor (ex. 
proveïdors) que treballen al seu torn en sos-
tenibilitat. 

- Desenvolupament d’un distintiu ambiental 
que permet calcular la petjada de carboni.

- Foment de la mobilitat sostenible a través de 
fires (administració) o mitjançant la tecnolo-
gia. Per exemple, el projecte d’innovació so-
cial Jove & Go persegueix fomentar els hàbits 
de vida saludables en els joves a través de la 
gameficació, mitjançant una aplicació mòbil 
que, com a part del joc, afavoreix al fet que 
visiten espais saludables (parcs, espais cultu-
rals, instal·lacions esportives).

- Incorporació de materials no contaminants en 
les Falles.

- Campanyes de sensibilització: tancar el tràn-
sit un diumenge de cada mes en la plaça de 
l’ajuntament.

- Monitoratge del consum d’energia en edificis.

Els entrevistats constaten la necessitat que 
l’activitat turística a més de desenvolupar acci-
ons de sostenibilitat mediambiental, ha de do-
nar suport a la sostenibilitat social.

L’economia circular consisteix a transformar la 
producció de béns i serveis dins del paradig-
ma de desenvolupament sostenible a través de 
l’oferta de nous productes respectuosos amb el 
medi ambient i l’ecoeficiència. La importància 
d’incorporar processos d’economia circular, no 
radica únicament a ser una qüestió clau des 
del punt de vista de sostenibilitat turística, sinó 
també perquè permetrà ser més competitives a 
les empreses capaces d’assumir aquest repte. 
L’economia circular connecta la generació de 
models de negocis innovadors, l’eco-disseny de 
productes i serveis i la recuperació i revalora-
ció de recursos. El desenvolupament de totes 
les activitats d’economia circular al seu torn 
ha tingut un impacte considerable en el mercat 
de treball de la Comunitat Valenciana, ja siga a 
través de la generació de nous jaciments d’ocu-
pació o en la transformació de llocs de treball a 
través de processos de requalificació, formació 
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i adaptació a les noves línies de treball de les 
empreses.

Com a exemple d’iniciativa d’economia circu-
lar, València Activa participa actualment en un 
projecte en el qual col·laboren amb un centre 
especial d’ús d’artesania en vidre que substitui-
ran 600 fanals per unes altres que tenen una 
menor contaminació lumínica, els fanals antics 
són transformades per a donar-los un altre ús, 
treballant-les, decorant-les per a vendre-les 
posteriorment, i al seu torn generant ocupació 
en persones amb discapacitat.

La Diputació de València impulsa de manera 
activa el reciclatge de residus amb la seua par-
ticipació en dos projectes finançats amb fons 
europeus: 

- Projecte Urbanrec (Horitzó 2020). Consisteix en 
el reciclatge o valorització del 80% dels resi-
dus voluminosos que es rebutgen en l’àmbit 
urbà. Els beneficis ambientals esperats són 
la reducció del 50% dels residus voluminosos 
abocats i la valorització del 80% d’aquests 
residus. El projecte busca també millorar la 
reutilització creant una xarxa d’empreses 
socials i associacions sense ànim de lucre 
per a promoure la participació ciutadana en 
la gestió d’aquests residus. Amb tot això, el 
projecte pretén fomentar el desenvolupament 
de productes reciclats d’alt valor i renovables 
reduint el 20% de les emissions de CO2 deri-
vades de la gestió dels residus voluminosos, 
evitant el seu abocament o incineració.

- Projecte Life Recypack, del Programa Life. Cer-
ca corregir la inadequada gestió de residus 
plàstics d’envasos comercials assimilables a 
domèstics. L’adequada gestió del plàstic co-
mercial és una solució innovadora que com-
porta la fi de considerar aquests materials 
com a mers residus. Això permetrà l’obtenció 
de matèries primeres de segona generació, 
per a elaborar equipament per al seu ús en 
els propis municipis.

És necessari donar a conéixer a les empreses 
valencianes les oportunitats relacionades amb 
l’economia circular i la innovació mediambien-
tal, i al seu torn desenvolupar plataformes di-
gitals per a la comercialització d’excedents in-
dustrials que permeten avançar cap a models 
de negoci orientats a l’economia circular.

InnDEA València és una entitat promoguda per 
l’Ajuntament de València a fi de secundar i in-
centivar a la ciutat el desenvolupament apos-
tant per la innovació i convertir a València en 
un lloc habitable, sostenible i referent interna-
cional. Entre els seus projectes més recents, 
destaquen:

• Pacte local per a la innovació.

• Pla estratègic de València 2020.

• Xarxes de vigilància tecnològica sectorials.

• Bones pràctiques.

• Formació.

Altres iniciatives de gran interés en sostenibilitat 
i turisme vinculades a projectes europeus en les 
quals està València participant actualment són:

• El projecte europeu MAtchUP que té com a 
objectiu implantar un model de regeneració 
urbana integral i sostenible mitjançant solu-
cions innovadores en els sectors d’energia, 
mobilitat sostenible (vehicles elèctrics, punts 
de càrrega) i TIC (desenvolupament d’una pla-
taforma per als ciutadans). València desenvo-
luparà 52 accions vinculades a aquestes àre-
es en diversos barris. S’ha pres com a barri 
pilote Poblats Marítims.

• El projecte europeu Grow Green, finançat per 
H2020, és una iniciativa que lidera València 
juntament amb altres tres ciutats -Manches-
ter (Regne Unit), Wroclaw (Polònia) i Bujan (la 
Xina)-, i consisteix en la cerca i el desenvo-
lupament de solucions basades en la natura-
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lesa que puguen donar resposta als reptes i 
necessitats que plantegen les ciutats hui dia. 
Són accions relacionades amb els desafia-
ments del canvi climàtic i la sostenibilitat. El 
projecte té una duració de 5 anys i injecta una 
inversió de 3,8 milions d’euros en el barri de 
Benicalap.

• El projecte europeu “Alter Eco”, intenta reduir 
la concentració de turistes en zones calen-
tes a través de la diversificació de l’oferta; 
en concret es fomenta el coneixement de les 
zones turístiques de València més enllà del 
centre històric i la Ciutat de les Arts. La se-
lecció d’itineraris alternatius posa en valor 
noves zones d’atracció turística. En concret, 
Benimaclet, Ruzafa i Cabanyal van ser els 
barris triats, on es van crear punts turístics 
perquè foren visitats i mitjançant l’aplicació 
de TIC innovadores es realitza l’anàlisi dels 
moviments dels turistes i el monitoratge de 
les actuacions i efectivitat dels nous itinera-
ris. Turisme València es va incorporar com a 
associat (associated partner) al desembre de 
2016 a aquest projecte internacional liderat 
per l’Institut Valencià de l’Habitatge-IVE, amb 
la finalitat de convertir-se en un de les desti-
nacions pilot per a la implementació d’estra-
tègies turístiques alternatives co-dissenyades 
i implementades per actors públic-privats.

7. OPORTUNITATS I PROPOSTES DE MILLORA

Els participants assenyalen la necessitat de 
disposar d’una estratègia clara, que al seu judici 
passa per la diferenciació i la captació d’un tu-
risme de qualitat, que gaste diners. No atraure 
un client que usa la ciutat sense un clar retorn. 
Per tant, identificar co-participadament el valor 
afegit de l’oferta turística de la ciutat resulta 
essencial. La clau és definir bé l’estratègia de 
la destinació, generar i productes ben definits, 
buscant un client de qualitat, la despesa de la 
qual mig diari siga elevat. La innovació ha de 
desenvolupar-se com a part d’aquesta estratè-
gia pensant en la destinació i a partir d’ací, defi-
nir els productes d’aquesta destinació.

S’assenyala la necessitat d’avaluar el creixe-
ment en quantitat versus qualitat, evitant els 
adversos efectes de la massificació, que poden 
derivar en fòbia al turisme per la població re-
sident. En aquest sentit ha de combinar-se un 
màrqueting turístic urbà amb un màrqueting de 
ciutat tal com es va exposar a l’inici d’aquest 
informe.

El pressupost públic per a turisme i per a inno-
vació en turisme ha d’augmentar-se. No exis-
teix una relació entre l’impacte econòmic a la 
ciutat i la despesa i inversió.

Una aposta per l’autenticitat a diversos nivells, 
tant a nivell gastronòmic, com de comerç, i 
uns altres com l’artesania. La diferenciació de 
la destinació ha de sustentar-se en l’autentici-
tat dels productes propis dotant-los de major 
transcendència per a marcar la nostra identitat. 

La col·laboració i coordinació entre els agents 
implicats resulta determinant per a la innova-
ció. El camí desenvolupat per Fundació Visit Va-
lència es veu molt positiu. S’assenyala que hi ha 
diverses incitatives d’innovació e emprendedu-
risme (VIT emprén, TechCity, Llançadora, CEEI, 
parcs científics, les Naus), però no específiques 
de turisme i que hagueren d’aglutinar-se sota 
una orientació en el marc de la diferenciació 
entre màrqueting de ciutat i màrqueting turístic 
de ciutat. Al costat d’això la diversitat de com-
petències de les administracions, tant turísti-
ques com de pura innovació, generen una certa 
desorientació.

És important atraure empreses especialitza-
des en turisme i innovació. Un bon exemple és 
ForwardKeys. En aqueix sentit l’experiència de 
generació de clústers vinculats a una activitat o 
sector són una bona guia. L’exemple mes recent 
és el Districte digital d’Alacant.

8. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Es mostren a continuació les conclusions mes 
importants extretes de l’anàlisi de la informació 
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i les propostes d’actuació de l’equip d’investiga-
ció, l’esquema del qual es mostra en la figura 5, 
que arreplega els objectius, processos i agents 
del sistema d’innovació. A continuació s’identi-
fiquen els quinze punts clau derivats de l’anàlisi 
i es recomanen accions concretes per a ser im-
plementades.

1. El turisme a la ciutat de València és un dels 
motors principals de l’activitat econòmica i 
de l’ocupació. El seu desenvolupament a Va-
lència en els últims 10 anys ha sigut positiu 
en nombre de turistes i activitat econòmica 
i d’ocupació. La direcció del seu creixement 
ha d’orientar-se.

2. La innovació afecta a l’ús de desigual manera. 
En certs processos d’automatització es pre-
veu la disminució d’ocupació. No obstant això, 
l’ocupació augmentarà en els següents tipus 
d’innovació: de producte, de màrqueting i or-
ganitzatives, i requerirà un nivell formatiu més 
elevat i el desenvolupament de formació en 
empresa i en universitats, i formació professi-
onal mitjançant cursos no reglats i extracurri-
culars.

3. Visió molt centrada en l’oci-vacacional i 
menor en productes d’alta rendibilitat, com 
MICE que és molt pròxim a adoptar innovaci-
ons i genera més riquesa i menor massifica-
ció. Ha de parar-se atenció a la sostenibilitat 
i gentrificació, i altres efectes en la població 
resident. 

4. Les innovacions en processos en turisme 
són múltiples i, si bé no són exclusives del 
sector, han aconseguit una major penetració 
i desenvolupament a nivell general i a Valèn-
cia. Se solen basar en tecnologies d’infor-
mació i comunicació, i entre elles es troben 
les xarxes socials, les valoracions i comen-
taris online del servei (p. ex. TripAdvisor), els 
agregadors online (p. ex. Caiac), la compra 
online o e-commerce, (p. ex. Booking.com), 
la venda creuada de serveis, personalització 
de servei, programes de fidelització basats 

en CRM, assistents virtuals, Internet de les 
coses (IoT) i tecnologies basades en geolo-
calització.

5. Les innovacions organitzatives en turisme 
s’han centrat en la col·laboració en desti-
nacions, com a consorcis generalment pú-
blic-privats (tipus Fundació Visit València), 
entre destinacions (Programa de Dinamit-
zació de mancomunitats de l’Agència Va-
lenciana del Turisme, diputacions i manco-
munitats), però també entre agents privats 
mitjançant centrals de reserves a través dels 
sistemes globals de distribució, o GDS (Glo-
bal Distribution System). No obstant això, el 
desenvolupament major en els últims anys 
s’ha produït en la col·laboració entre parti-
culars, entorn de l’economia cooperativa, on 
mes allà d’Airbnb o HomeAway han sorgit 
altres plataformes i apps com urbi o pipcap 
per a serveis de transport en destinació. A 
nivell de destinació, creix amb força la inno-
vació cooperativa de turístic intel·ligent (DTI), 
denominada habitualment com smart cities, 
que inclou captació i anàlisi d’informació i 
que sembla entrellucar-se a València i que 
és un objectiu internacional com assenyala 
en la declaració de Nur-Sutlan d’octubre de 
2019 la UNWTO.

6. Les innovacions s’associen més aviat amb la 
component tecnològica que procedeix d’in-
vestigació forana o desenvolupaments de 
centres d’investigació i universitats locals. 
No obstant això, és escassa la innovació en 
servei enfront de producte. La innovació en 
turisme no es basa només en el desenvo-
lupament d’innovació de naturalesa tecno-
lògica. La component de servei ha de ser 
en si mateix font d’innovació. Es proposa la 
creació de València Tourism LAB, VTL, per a 
la generació, desenvolupament i test d’inno-
vacions vinculades al servei i a l’atenció al 
turista.

7. Quant a eines innovadores d’investigació en 
màrqueting per a conéixer al turista la seua 



342

10. EL MODEL DE TURISME URBÀ DE VALÈNCIA I LA INNOVACIÓ

utilització actual és bastant clàssica basada 
en enquestes i grups de discussió. No obs-
tant això, en l’actualitat s’estan desenvolu-
pant en dues direccions addicionals. D’una 
banda, la captura de dades digitalitzades 
o de la xarxa acompanyat de l’anàlisi de la 
informació de la web, dels comentaris i va-
loracions en les xarxes socials a través de 
tècniques data mining o fins i tot més sofis-
ticades, basades en machine learning o xar-
xes neuronals artificials. D’altra banda, l’ús 
d’eines neurocientífiques l’aplicació de les 
quals al turisme creix de manera emergent, 
propícia la captura de les respostes no cons-
cients i emocionals mitjançant tècniques de 
eye-tracking, reconeixement facial, electroe-
ncefalografia i unes altres que comencen a 
obrir-se pas en turisme donant lloc al deno-
minat Neuroturisme (Bigné, 2015).

8. El paper de la Fundació Visit València es va-
lora molt positivament en la definició de l’es-
tratègia de la destinació amb una visió co-
participada i horitzontal. Però és necessària 
més coordinació amb altres administracions 
i associacions, perquè genera dispersió i 
confusió. 

9. Es proposa un Pacte per la Innovació Turística, 
PIT, amb participació de les administracions 
públiques turístiques, agents privats turístics 
i d’innovació (universitats, parcs científics, 
centres d’innovació). Ha de servir per a ca-
nalitzar i compartir les diverses iniciatives i 
constituir-se en fòrum permanent de propos-
tes i solucions específiques de turisme.

10. El teixit empresarial de naturalesa pime ha 
d’integrar-se en els processos i innovació. 
Igual que en el passat s’han desenvolupat 
programes d’implantació de qualitat, advo-
quem per la creació d’un Programa d’Inno-
vació per a Pimes, PIP, amb dotació pressu-
postària pública en el marc del PIT.

11. Es reconeix el paper de les startups i l’im-
portant desenvolupament d’aquestes em-

preses. És necessari secundar-les i inte-
grar-les en el sistema turístic propiciant la 
seua connexió empresarial.

12. La innovació ha de vigilar els canvis en el 
comportament del turista. En aqueix sentit 
la utilització del mòbil està assentada i cons-
titueix la font principal d’accés a informació 
en destinació. Addicionalment, la comuni-
cació en turisme es veu afavorida per les 
tecnologies de realitat augmentada, realitat 
virtual, i realitat mixta per a promoció turís-
tica en destinacions, d’informació cultural o 
museística, de personalització i de millora 
de l’experiència en destinació. Poden veure’s 
mes detalls d’aquestes tres realitats en tu-
risme en Bigné i Díaz-Martín (2016).

13. Malgrat posseir un ric i variat ecosistema 
d’innovació públic, privat i de la societat, és 
necessari una major integració i coordinació 
entre agents amb un lideratge de l’Adminis-
tració. Les seues funcions principals han 
d’orientar-se a la investigació, difusió d’in-
novacions, formació i finançament.

14. La formació és vital per al turisme. Es re-
coneixen perfils diferents en cadascun dels 
proveïdors de formació. Ha d’intensificar-se 
la formació en habilitat, competències i idi-
omes. Es defineixen perfils diferents per a 
tècnics, i és necessari reforçar la formació 
contínua.

15. Les accions de sostenibilitat vinculades a 
l’eficiència energètica, mobilitat, l’ecosis-
tema i l’equilibri climàtic contribuiran a la 
sostenibilitat del model turístic i impactaran 
positivament en l’economia.

16. Facilitar la gestió administrativa amb major 
dinamisme i introduint la digitalització.
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Figura 5. Objectius, processos i agents del sistema d’innovació 

Font: elaboració pròpia a partir de l’anàlisi realitzada en aquest capítol.
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EL SECTOR TURÍSTIC DE LA MARINA ALTA

Antonio Martínez Puche (coordinador), Nuria Grané Teruel, José Miguel Giner Pérez, Javier 
Ortega Fernández, Juan López Jiménez, Víctor Climent Peredo, Mª Jesús Santa María Beneyto. 
Universitat d’Alacant.

1. SEMBLANÇA DEL TERRITORI

La Marina Alta és un territori que es troba situat 
en el nord de la província d’Alacant, en la seua 
franja litoral, coincideix amb la demarcació co-
marcal i àrea funcional de la Marina Alta i bufo-
na amb les comarques de La Safor, El Comtat i 
la Marina Baixa. Comprén 33 municipis i la seua 
població total és de 171.826 habitants en 2018 
(el 3,3% regional), i una superfície de 750,9 km² 
(3,2% regional), la qual cosa suposa una densi-
tat de 224 habitants/km², una xifra pròxima a 
la mitjana de la Comunitat Valenciana (CV). La 
capital comarcal, Dénia, és la més poblada amb 
41.733 habitants i encapçala la concentració 
de massa crítica poblacional juntament amb 
Xàbia (27.224) i Calp (21.633) que en els últims 
dos anys han perdut població. Per tant, Dénia 
es configura com a municipi central o centre de 
polaritat principal, al costat de Xàbia i Calp com 
a centres funcionals complementaris (figura 1).

Figura 1. Evolució absoluta de la població de la Comarca 

de la Marina Alta (2013-2018)

Font: Padró població. Elaboració pròpia 

De totes maneres, s’observa una divisió funcio-
nal que articula l’àrea. La zona “Costa” que en-
globaria les poblacions de Calp, Dénia, Els Po-
blets, Poble Nou de Benitatxell, Xàbia i les zones 
costaneres de Benissa i Teulada. La zona “Inter-
mèdia” on se situen els municipis de Gata de 
Gorgos, Llíber, Ondara, Pedreguer, Pego, Senija, 
El Verger, Xaló i els nuclis urbans de Benissa i 
Teulada. Finalment, la zona “Interior” compren-
dria la major part de municipis, Alcalalí, Atzúbia, 
Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, 
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Castell de Castells, Murla, Orba, Parcent, el Rà-
fol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Tormos, 
la Vall d’Alcalà, la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera 
i la Vall de Laguar. 

Respecte a la seua distribució, i com succeeix 
en la major part del territori, és desequilibra-
da en favor del litoral, encara que en els últims 
anys han sigut municipis de la franja intermè-
dia com Orba, Xaló, Alcalalí, etc., els que han vist 
incrementats els seus contingents demogràfics 
en major quantitat. No obstant això, els munici-
pis litorals de l’Àrea Funcional de la Marina Alta, 
composta per Dénia, Els Poblets, Xàbia, El Po-
ble Nou de Benitatxell, Teulada, Benissa i Calp 
suposen el 74% del total de la població de la 
comarca. A més, aquesta AF presenta una es-
pecial incidència de la població estrangera, que 
suposa ja un terç del total, sent gran protago-
nista la inmigració europea.

En l’apartat geogràfic, la Marina Alta compta 
amb 759 km² de superfície total i encara que 

es tracte d’una zona costanera, té una orogra-
fia bastant complexa ja que, en la part interior, 
la travessen nombroses muntanyes i valls i, en 
la part litoral, té nombrosos penya-segats, ca-
les i caps. Aquesta gran varietat paisatgística li 
atorga d’una banda, un valor i atractiu turístic 
difícilment igualable, encara que també fa de 
barrera natural entre les poblacions costaneres 
i les interiors que comporta un desigual desen-
volupament socioeconòmic entre aquestes 
dues zones del territori.

Es troba a pràcticament la mateixa distància de 
les ciutats de València i Alacant i és el punt pe-
ninsular més pròxim a les Illes Balears, la qual 
cosa li atorga una situació geogràfica estratègi-
ca, tant des del punt de vista comercial com tu-
rístic. Lamentablement, aquest aspecte positiu 
s’enfronta a un clar dèficit en infraestructures i 
transport públic que l’AF porta llastrant durant 
diverses dècades i que ha impedit un desenvo-
lupament, sobretot en el sector industrial, més 
adequat al seu potencial. 

Figura 2. Disposició geogràfica de les poblacions de la 

Marina Alta

Font: Avalem Territori (2017))
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Històricament, la Marina Alta ha sigut eminent-
ment agrícola capitanejada pel cultiu i comerci-
alització de la “pansa”. No obstant això, durant 
la segona meitat dels anys 50 van arribar els 
primers turistes, sobretot, alemanys, suecs i 
anglesos, encara que va ser durant la dècada 
dels 60 quan el turisme es va consolidar en la 
zona donant lloc a un canvi de rumb cap a la 
terciarització de les activitats econòmiques di-
rigides al sector turístic. 

L’augment de l’activitat turística va vindre 
acompanyada d’un boom immobiliari donant 
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, 
encara que hui dia continua sent una activitat 
relativament important en determinats munici-
pis de la comarca. 

En l’actualitat, l’economia de la zona es recol-
za en gran manera en un model turístic de “sol 
i platja” molt consolidat que aporta al territori 
beneficie econòmic i potencia multitud d’acti-
vitats complementàries centrades en el sector 
serveis, dirigides tant al turista visitant com al 
resident. 

El sector agrícola és un sector afeblit pel mini-
fundisme i la falta de rendibilitat que ha provo-
cat que actualment es trobe en declivi i, excepte 
en determinades zones, es tracte d’explotacions 
d’àmbit familiar i amb poca o nul·la activitat co-
mercial. Això comporta al fet que cada vegada 
existisquen més camps abandonats el que inci-
deix negativament en l’atractiu paisatgístic de 
la zona, actiu molt important del sector turístic. 

El model turístic de la Marina Alta s’enfronta a 
una conjuntura internacional incerta i a un sec-
tor cada vegada més competitiu i amb major 
diversitat. Per sort, la comarca disposa de su-
ficients recursos per a poder enriquir i comple-
mentar l’actual model de “sol i platja”, només 
fa falta actuar i posar en marxa les estratègies 
adequades per a aprofitar el que tot el territori 
pot oferir. 

En aquest territori, en el marc del projecte 
“Avalem Territori”, es crea el “Acord Comarcal 
en Matèria d’Ocupació i Desenvolupament de 
la Marina Alta” que, mitjançant la coordinació 
per part del Consorci per la Recuperació Econò-
mica i l’Activitat de la Marina Alta (CREAMA), es 
va constituir formalment el 7 de març de 2017 
mitjançant la signatura de 18 Ajuntaments i 12 
entitats privades de diversos àmbits -formatiu, 
empresarial, cultural, sindical, tercer sector, 
social, associatiu, etc.- representatives de la 
zona. En el moment actual, aquest Acord l’in-
tegren 22 ajuntaments i continuen adherint-se 
nous municipis-agents el que denota el nivell 
de compromís dels diferents organismes de la 
Marina Alta amb aquest projecte. CREAMA, que 
va nàixer amb vocació comarcal, és una entitat 
sorgida en 1994 fent seua la visió europea del 
desenvolupament local impulsat i construït “de 
baix a dalt”. Aquest sentir va ser pres per re-
presentants polítics de la Marina Alta amb una 
visió innovadora per a establir les bases d’un 
projecte comú, una entitat comarcal que mit-
jançant el seu funcionament coordinat aconse-
guira un resultat conjunt que fora major que la 
suma de les seues parts. Aquesta entitat com-
posta per administracions de diferent nivell ha 
estat treballant des de les seues diverses àrees 
en i per al territori sense perdre els seus se-
nyals d’identitat, el treball en xarxa, com diu el 
seu lema “Treballem Junts per la Comarca”, su-
perant les dificultats de ser de tots i no ser de 
ningú, possibilitant 22 anys després de la seua 
creació i després d’alguns intents sense resul-
tat, “L’Acord Comarcal en matèria d’Ocupació i 
Desenvolupament Local a la Marina Alta” que 
aglutina a 23 municipis i a 13 entitats de la Co-
marca, i del pacte de la qual ostenta la secreta-
ria tècnica.
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Superficie forestal

Municipi Zona Superficie (ha) Hectàrees %

TOTAL MARINA ALTA 75.804,69 39.243,49 51,77%

ZONA INTERIOR 29.890,34 21.236,78 71,05%

Castell de Castells Interior 4.592,14 3.867,83 84,23%

Vall de Gallinera, la Interior 5.363,29 4.464,46 83,24%

Vall d’Ebo, la Interior 3.242,54 2.654,50 81,86%

Benigembla Interior 1.845,43 1.473,85 79,87%

Vall de Laguar, la Interior 2.305,43 1.838,84 79,76%

Vall d’Alcalà, la Interior 2.285,06 1.770,99 77,50%

L’Atzúbia Interior 1.466,96 927,86 63,25%

Sagra Interior 561,91 347,39 61,82%

Ràfol d’Almúnia, el Interior 487,76 275,59 56,50%

Orba Interior 1.772,96 971,41 54,79%

Alcalalí Interior 1.439,78 778,58 54,08%

Parcent Interior 1.177,04 629,74 53,50%

Tormos Interior 535,32 277,48 51,83%

Benimeli Interior 350,49 167,26 47,72%

Murla Interior 581,34 247,33 42,55%

Benidoleig Interior 748,43 288,49 38,55%

Beniarbeig Interior 740,32 196,54 26,55%

Sanet y Negrals Interior 394,16 58,63 14,87%

ZONA INTERMITJA 25.234,58 11.601,40 45,97%

Xaló Intermedia 3.458,63 2.390,92 69,13%

Llíber Intermedia 2.193,27 1.438,29 65,58%

Gata de Gorgos Intermedia 2.033,19 1.145,06 56,32%

Senija Intermedia 478,64 260,26 54,38%

Benissa Intermedia 6.970,73 2.889,66 41,45%

Pego Intermedia 5.284,67 2.079,66 39,35%

Pedreguer Intermedia 2.958,22 1.119,94 37,86%

Verger, el Intermedia 815,90 210,35 25,78%

Ondara Intermedia 1.041,34 67,26 6,46%

ZONA COSTA 20.679,77 6.405,31 30,97%

Xàbia Costa 6.859,03 2.729,11 39,79%

Calp Costa 2.350,91 866,76 36,87%

Dénia Costa 6.617,92 1.892,45 28,60%

Poble Nou de Benitatxell, el Costa 1.265,38 359,73 28,43%

Teulada Costa 3.224,45 554,08 17,18%

Poblets, els Costa 362,07 3,17 0,88%

Taula 1. Disposició dels municipis de la Comarca de la 

Marina Alta

Font: Diagnòstic territorial de la Comarca de la Marina Alta. 

AVALEM TERRITORI, 2017.
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2. INDICADORS D’INNOVACIÓ

Innovació és la capacitat d’aportar valor a tot 
el que fem, més enllà del tecnològic, ambiental, 
social i econòmic. Sens dubte hi ha variables 
més quantitatives i tecnològiques, que incidei-
xen en l’aportació d’innovacions que influeixen 
en processos, productes i comercialització. 
Però a vegades, hi ha altres innovacions tàcites 
i intangibles, que trobem en els territoris, i que 
aporten valor al que es fa treballant de manera 
creativa i col·laborativa (coocreativació), gene-
rant espais per a generar productes turístic re-
novats (com és el cas que ens ocupa), i afavorint 
processos de branding i marca territorial. En 
efecte, el territori ja no és només el suport físic 
en el qual es localitzen les activitats econòmi-
ques, sinó un element més que interactua amb 

altres factors i actors. Per aquest motiu parlem 
de “intel·ligència territorial”, que va més enllà 
del smart, i que es fonamenta en aspectes com 
el turisme sostenible, el desenvolupament nor-
matiu, la promoció i la comunicació, la gestió i 
desenvolupament de productes, la governança, 
el suport a la comercialització, la formació, la 
innovació i aplicació de tecnologies, sensibilit-
zació social, turisme creatiu, etc. 

2.1 INNOVACIÓ DES DE VARIABLES 
CONVENCIONALS

A continuació, es mostren una sèrie d’indicadors 
vinculats a l’activitat innovadora amb l’objectiu 
de conéixer quina és la posició de les empreses 
de la Marina Alta en aquest àmbit. En concret, 
s’analitza el nivell d’utilització d’una sèrie d’ins-

ANÀLISI INTERN ANÀLISI EXTERN

Factors 
negatius

Corregir debilitats

Fomentar activitats de turisme actiu durant temporada bai-
xa.

Establir un pla d’actuació per a la diversificació productiva 
de la comarca.

Fomentar la construcció d’hotels.

Regulació i limitació de preus lloguer.

Creació d’un pla local de mobilitat sostenible. 

Construcció del tren de la costa.

Elaboració d’una estratègia urbana inclusiva per als muni-
cipis de la costa.

Crear una xarxa d’empreses d’economia social.

Identificar les necessitats d’oci. 

Afrontar amenaces

Dotar de major recursos humans i materials als serveis 
municipals.

Establir controls al trànsit i a la població en entorns naturals.

Oferir nous habitatges públics en règim de lloguer dirigit a 
joves.

Reforma d’habitatges del nucli històric. 

Creació d’un fòrum ciutadà comarcal.

Elaborar un pla de reurbanització de les zones amb risc alt 
d’inundació.

Dotació d’ajuda a la natalitat.

Factors 
positius

Mantindre fortaleses

Col·laboració pública amb entitats conservacionistes. 

Mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Augmentar la formació dels recursos humans.

Potenciar la comercialització dels productes primaris i 
artesans.

Foment d’espais multiculturals participatius. Incloure i 
reforçar a la comunitat anglesa.

Reconversió energètica sostenible de la dessaladora i 
AMJASA.

Explotar oportunitats

Elaboració d’una xarxa gastronòmica local. 

Creació d’un viver d’empreses. 

Dotació d’una programació cultural. 

Revisió i socialització dels PGOU. 

Elaboració d’un pla estratègic turístic comarcal.

Creació del segell mediterrani de qualitat.

Cooperació amb les ciutats d’origen dels residents estran-
gers.

Quadre 1. DAFO CAME. COMARCA MARINA ALTA 2019

Font: Elaboració Pròpia
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truments de protecció de la innovació com són 
els dissenys industrials, els noms comercials, 
les marques i patents per part de les empre-
ses d’aquest territori. Així mateix, es tracta de 
determinar la rellevància que tenen a la Marina 
Alta els sectors de mitjana-alta tecnologia i alta 
tecnologia, a través de l’anàlisi de les empreses 
i els treballadors pertanyents a aquestes activi-
tats en aquest territori.

Un dels instruments de protecció d’activitats in-
novadores són els dissenys industrials, que po-
den fer que un producte siga atractiu, motivant 
la seua elecció per part dels clients. Les em-
preses de la Marina Alta fan un ús molt reduït 
d’aquesta mena d’instrument, ja que es pot ob-
servar que entre els anys 2008 i 2017 el nom-
bre de sol·licituds en la Marina ha ascendit no-
més a 31 (taula 2). En tot aquest període la xifra 
de sol·licituds de dissenys industrials ha sigut 
a la Marina Alta de 31 sol·licituds, la qual cosa 
suposa el 2% del total de la província d’Alacant i 
l’1% del total de la Comunitat Valenciana.

Un altre dels instruments dels quals disposa 
una empresa per a protegir un aspecte o signe 
distintiu d’aquesta, és la protecció del nom co-
mercial. El nom comercial és un títol que conce-
deix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol 
signe o denominació com a identificador d’una 
empresa en el tràfic mercantil, impedint a uns 
altres la utilització d’aquests signes o altres 
idènTIC o similars. 

A la Marina Alta, el nombre de sol·licituds de 
noms comercials entre 2008 i 2017 ha ascendit 
a un total de 275 en tot el període (taula 2). Es 
pot observar com el nombre de sol·licituds de 
noms comercials realitzats en tot el període su-
posa el 11,8% del total de la província d’Alacant 
i el 3,9% de la Comunitat Valenciana. Aquests 
percentatges se situen per damunt dels regis-
trats en el cas de sol·licituds de dissenys indus-
trials.

Si es considera el nombre de sol·licituds de 
noms comercials en relació al total de treba-

lladors, total d’empreses i població, les ràtios 
que s’obtenen són equivalents o superiors als 
de la província i la Comunitat Valenciana. Una 
de les maneres de protegir la identitat corpo-
rativa és a través del registre de les marques. 
Les empreses són conscients de la importància 
que té l’ús de les marques per a diferenciar els 
seus productes dels seus competidors. Donat el 
valor de les marques i la importància que una 
marca pot tindre per a l’èxit d’un producte en el 
mercat, és crucial assegurar-se que està regis-
trada en el mercat o els mercats pertinents. En 
el territori de la Marina Alta s’observa com en el 
període analitzat (2008-17) el nombre de sol·li-
cituds de marques ha ascendit a 1.304 (taula 2). 
En el conjunt del període les sol·licituds realit-
zades a la Marina Alta han representat el 8’1% 
del total de la província d’Alacant i el 2,8% del 
total de la Comunitat Valenciana.

La utilització d’aquest instrument de protecció 
té, en aquesta comarca, durant 2017 un pes 
menor al qual s’observa de mitjana a la pro-
víncia d’Alacant i en el conjunt de la Comunitat 
Valenciana. En el cas de la ràtio de sol·licituds 
de marques en relació al total d’empreses, 
s’observa com la Marina Alta registra un 1,81%, 
mentre que a Alacant i a la Comunitat Valencia-
na és d’un 3,04% i un 3,44% respectivament. Fi-
nalment, quant al pes en relació amb la població 
de cada territori, a la Marina Alta les sol·licituds 
de marques ascendeixen al 44,45%, mentre que 
a la província d’Alacant és de 98,12% i a la Co-
munitat Valenciana del 105,03%. 

Finalment, s’analitza la utilització de patents 
per part d’empreses de la Marina Alta. La pa-
tent és un títol de propietat industrial que re-
coneix el dret d’explotar en exclusiva la inven-
ció patentada, impedint a uns altres la seua 
fabricació, venda o utilització sense consenti-
ment del titular. La patent pot referir-se a un 
procediment nou, un aparell nou, un producte 
nou o un perfeccionament o millora d’aquests. 
A la Marina Alta el nombre de sol·licituds, entre 
2008 i 2017, és de 78 patents durant tot el perí-
ode. Aquesta dada suposa el 7,4% del total de la 
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  Valors absoluts % s/ Marina Alta

Municipi-àrea
Mar-
ques

Dissenys 
industrials

Noms co-
mercials Patents

Mar-
ques

Dissenys 
industrials

Noms comer-
cials Patents

Adsubia 2 0,1

Alcalalí 4 1 0,3 0,4

Beniarbeig 44 5 3,37 1,8

Benidoleig 2 1 3 0,1 0,4 3,8

Benigembla

Benimeli 1 0,07

Benissa 77 2 11 1 5,9 6,4 4 1,3

Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell 18 8 1 1,4 2,9 1,3

Calp 138 3 31 3 10,6 9,7 11,3 3,8

Castell de Castells 1 0,07

Dénia 444 7 72 37 34 22,5 26,2 47,4

Els Poblets 11 1 0,8 0,4

Gata de Gorgos 40 6 2 3,1 2,2 2,6

Xaló 21 1 1,6 9,7 0,4

Xàbia/Jávea 210 3 81 5 0,2 29,4 6,4

Llíber 1 1 0,07 0,4

Murla 1 1 0,07 0,4

Ondara 58 1 11 1 4,4 3,2 4 1,3

Orba 14 3 4 1,1 9,7 1,4

Parcent 3 0,2

Pedreguer 56 2 12 19 4,3 6,4 4,4 24,3

Pego 45 2 13 3 3,4 6,4 4,7 3,8

Ràfol d’Almúnia, el 2 0,1

Sagra 2 0,1

Sanet i Negrals

Senija 6 0,5

Teulada 72 4 7 2 5,5 12,4 2,5 2,6

Tormos

Vall d’Alcalá 2 0,1

Vall d’Ebo

Vall de Gallinera 7 0,5

Vall de Laguart 3 9,67

Vergel 22 1 8 1 1,6 3,2 2,9 1,3

MARINA ATA (MA) 1.304 31 275 78 100,0 100,0 100,0 100,0

P. ALACANT 16.149 1.533 2.330 1.059  

C. VALENCIANA 45.326 3.060 6.990 3.546        

% MA s/ P. Alacant 8,1 2,0 11,8 7,4        

% MA s/ C. Valenciana 2,8 1.0 3,9 2.2        

Taula 2. Indicadors de protecció de la innovació. Total de 

sol·licituds 2008-17.

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques)
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província d’Alacant i el 2,2% de la Comunitat Va-
lenciana. La ràtio de nombre de sol·licituds de 
patents en relació al total d’empreses mostra 
com l’any 2017 la rellevància d’aquest instru-
ment va ser menor a la Marina Alta (0,10%) que 
a la província d’Alacant (0,17%) i a la Comunitat 
Valenciana (0,18%). 

Taula 3. Concessions subvencions OEPM (Oficina Espa-

nyola de Patents i Marques)

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques)

Finalment, la informació de concessions de 
subvencions de l’Oficina espanyola de patents 
i marques mostra com les subvencions conce-
dides per al foment de les sol·licituds d’instru-
ments de protecció van ascendir a un total de 
sis (taula 3). Les sis subvencions obtingudes 
suposen el 15% del total de les concedides a 
la província d’Alacant i el 3,4% de la Comunitat 
Valenciana. Quant a l’import concedit, va repre-
sentar el 17,2% del total concedit per a la pro-
víncia i el 3,6% de la Comunitat Valenciana.

Una vegada analitzats els diferents instruments 
de protecció de la innovació, a continuació, es 
tracta de determinar la rellevància que tenen a 
la Marina Alta els sectors de mitjana-alta tec-
nologia i alta tecnologia1, a través de l’anàlisi de 
les empreses i els treballadors pertanyents a 
aquestes activitats en aquest territori.

En primer lloc, és destacable com les empre-
ses pertanyents a sectors manufacturers d’al-

1 Classificació dels sectors d’alta tecnologia: CNAE09 21, 26 i 30.3; 
sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia: CNAE09 20, 
25.4, 27 a 29, 30 (excloent 30.1 i 30.3) i 32.5 i serveis d’alta tecnolo-
gia: CNAE09 59 a 63 i 72.

ta tecnologia són molt escasses a la Marina 
Alta. Les dades per als anys compresos entre 
2015 i 2019 mostren valors inferiors a cinc 
(taula 4). En el cas dels sectors manufacturers 
de tecnologia mitjana-alta, el nombre d’em-
preses en 2019 ascendeix a 25. Finalment, en 
el cas del sector de serveis d’alta tecnologia, 
s’observa en 2019 una major presència dels 
mateixos a la Marina Alta, amb un total de 89 
empreses, que representen el 0,15% del total 
d’empreses de l’àrea, un percentatge lleugera-
ment inferior al que es registra a la província 
d’Alacant (1,15%).

Pel que respecta al nombre de treballadors, 
l’anàlisi d’afiliats a la Seguretat Social en sec-
tors manufacturers d’alta tecnologia en els mu-
nicipis de la Marina Alta mostra l’escassa pre-
sència d’aquesta mena d’activitats en aquest 
territori (taula 5). Així, en els municipis vinculats 
al PATE Marina Alta registra en 2019 un total de 
7 treballadors. 

Pel que respecta als sectors manufacturers de 
mitjana-alta tecnologia, el nombre de treballa-
dors a la Marina Alta aconsegueix en 2019 un 
total de 544, la qual cosa suposa el 8.3% del to-
tal de la província d’Alacant. Els treballadors en 
sectors manufacturers de mitjana-alta tecnolo-
gia respecte al total de la Marina Alta (8%) és 
molt superior al que s’obté a la província d’Ala-
cant (1%). 

Finalment, les dades sobre els serveis d’alta 
tecnologia mostren com a la Marina Alta els 
treballadors d’aquest sector aconsegueixen en 
2019 un total de 463, que suposen el 6.8% del 
total de la província d’Alacant.

En definitiva, els instruments de protecció 
de la innovació com a patents, dissenys in-
dustrials, noms comercials i marques no són 
utilitzades en gran manera per les empreses 
de la Marina. No obstant això, s’observen da-
des rellevants quant als indicadors de noms 
comercials i marques que ens indiquen una 
aposta decidida d’empreses de l’àrea per es-

Muncipi-àrea Nº subvencions Import total (€)

Poble Nou de Benitatxell 1 648

Calp 2 3.915

Dénia 1 2.686,5

Ondara 1 8.235

Teulada 1 3.334,5

MARINA ALTA (MA) 6 18.819

P. ALACANT 40 109.625

C. VALENCIANA 175 528.287

% MA s/ P. Alacant 15,0 17,2

% MA s/ C. Valenciana 3,4 3.6
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Marina Alta 2015 2016 2017 2018 2019

Sectors manufacturers d'alta tecnologia <5 <5 <5 <5 <5

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 34 28 29 27 25

Sector serveis d'alta tecnologia 55 51 52 64 64

TOTAL AT 89 79 81 91 89

TOTAL AFILIATS SEGURETAT SOCIAL MA. 46.050 47.925 5.0305 52.696 58.056

TOTAL AF AT DT./ TOTAL AF (%) 0.2 0.16 0.16 0.17 0.15

    2015 2016 2017 2018 2019

Marina Alta

Sectors manufacturers d’alta tecnologia 7 8 6 8 7

Sector serveis d’alta tecnologia 383 409 414 439 463

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 451 452 464 544 544

TOTAL MA
841 869 884 991 1014

TOTAL AT MA / EM-
PRESES MA (%)

Sectors manufacturers d’alta tecnologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Sector serveis d’alta tecnologia 6,3 6,5 6.4 6,7 6,8

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 7,4 7.1 7,2 8,3 8,0

Taula 4. Nombre d’empreses inscrites en la Seguretat 

Social en sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia.

Font: Estadística d’empreses inscrites en la Seguretat Social 

(4 trimestre), 2019 (2 trimestre). Conselleria d’Economia Sos-

tenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Taula 5. Nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 

Social en sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia.

Font: Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat So-

cial. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-

tius, Comerç i Treball

tratègies d’innovació en comercialització. A 
més, la presència de sectors d’alta tecnolo-
gia és molt reduïda en tot el territori, tenint 
més rellevància els sectors de tecnologia 
mitjana-alta i els serveis d’alta tecnologia. 
Al costat d’això, s’observa una elevada con-
centració espacial d’aquests sectors en els 
municipis amb major població (Dénia i Xà-
bia). Es posa de manifest, per tant, com el 
comportament innovador de les empreses 
d’aquesta àrea pot considerar-se feble, amb 
baixa participació de sectors d’alta tecnologia 
o baixa incorporació d’activitats intensives 
en coneixement en els sectors productius, 
la qual cosa no contribueix a la millora en la 
productivitat de les indústries. És necessària 
una capacitat de modernització i de respos-
ta a les noves demandes i a la competència 
internacional i la cerca d’una cultura innova-
dora en moments en els quals les capacitats 
competitives basades en la generació i intro-
ducció d’innovacions són essencials. Aquesta 

realitat de baixa intensitat tecnològica de les 
empreses en el territori no és incompatible 
que existisquen empreses en el territori amb 
elevats nivells d’innovació no tecnològica (co-
mercialització, organitzativa, etc.). Al costat 
d’això, seguint l’enfocament metodològic de 
territoris intel·ligents-innovadors, no n’hi ha 
prou amb la presència d’empreses i empresa-
ris innovadors, sinó que, tant en l’àmbit de les 
institucions públiques com de la societat civil, 
l’emergència de tals actors resulta clau per a 
orientar les estratègies dinamitzadores més 
enllà d’objectius exclusivament econòmics.
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2.2 INTEL·LIGÈNCIA TERRITORIAL

La Decisió 1639/2005/CE de la Unió Europea de 
24 d’octubre de 2006 va establir la posada en 
marxa del Programa Marc per a la Innovació i 
la Competitivitat, és a dir, l’estratègia a seguir 
durant el període 2007-2013 per a fomentar 
el creixement i l’ocupació a partir de la millora 
de la competitivitat i de la capacitat innovadora 
de les empreses. En aquest programa marc es 
defineix com a innovació “l’estratègia empresa-
rial que permet la renovació i l’ampliació de la 
gamma de productes i serveis, la instauració de 
nous mètodes de disseny, producció, subminis-
trament i distribució, la introducció de canvis en 
la gestió, l’organització del treball, les condici-
ons de treball i les qualificacions dels treballa-
dors”.

Per tant, la innovació s’està convertint en un 
factor decisiu per a explicar els desequilibris 
interterritorials, de manera que els espais més 
dinàmics són també els més innovadors, alhora 
que els espais més regressius es distingeixen 
per la seua insuficient capacitat innovadora, 
ben endògena o exògena. De fet, la capacitat 
d’innovació no depén en exclusiva de les ha-
bilitats tecnològiques, sinó de la capacitat lo-
cal-regional-nacional d’aprofitament coordinat 
de competències. Els factors institucionals i 
organitzatius propis de cada unitat territori-
al són en realitat condicionants decisius de la 
seua permeabilitat a la recepció d’innovacions 
o de la seua capacitat de generar-les. En aquest 
sentit, els espais innovadors es distingeixen per 
un eficient funcionament institucional, social i 
cultural que propícia la seua competitivitat es-
tructural. Això explica la importància adquirida 
durant els últims anys per les polítiques de su-
port a la innovació i al desenvolupament tecno-
lògic.

En aquest context, en la dècada dels anys no-
ranta del segle XX, i en l’actual, la importància 
concedida a l’entorn empresarial ha afavorit 
també una reorientació de les polítiques pú-
bliques tendents a substituir l’assistència a 

les empreses i altres activitats productives, en 
forma de subvencions, per una major atenció a 
la creació d’externalitats positives en el territo-
ri que potencien les iniciatives existents en el 
mateix i la cooperació entre els actors, atorgant 
amb això un creixent protagonisme a les pro-
postes de desenvolupament local (Velázquez, 
L.R., 2004, 25).

La proposta sorgida en l’anomenada Economia 
del Coneixement i traslladada al pla territorial 
amb conceptes com a regió intel·ligent, learning 
regió o territoris que aprenen (Florida, S., 1995; 
Antonelli, V. i Ferrâo, R., 2001 i Jambes, J.P., 
2001), tots ells lligats a l’actual protagonisme 
del coneixement i l’aprenentatge col·lectiu com 
a recursos específics, és la que sembla haver 
aconseguit una major difusió. El grup francés 
sobre Dinàmiques de Proximitat (Gilly, J. i Torre, 
A., 2000) que centra la seua atenció en la im-
portància exercida per la proximitat física - a 
més de la funcional i cultural- en la creació de 
xarxes capaces de transmetre sabers tàcits, no 
formalitzats i difícilment codificables però que 
continuen sent essencials per a la generació i 
difusió d’innovacions, aporta una atenció es-
pecífica sobre una temàtica de tradicional in-
terés geogràfic, ara reinterpretada. Finalment, 
els estudis sobre Sistemes Nacionals i Regio-
nals d’Innovació (Lundvall, A., 1999; Cooke, R. i 
Morgan, S., 1998) proposen una visió integrada 
dels processos innovadors en els quals parti-
cipen actors diversos, des dels quals produ-
eixen coneixement i ho transmeten als qui ho 
utilitzen, al costat d’una sèrie d’institucions i in-
fraestructures que regulen aqueix flux, la qual 
cosa permet l’elaboració de diagnòsTIC sobre 
l’estructura del sistema d’innovació (o cièn-
cia-tecnologia-indústria) existent en cada terri-
tori, identificant les característiques dels seus 
components i l’existència o no de relacions en-
tre ells i amb l’exterior (Méndez, R., 2002). En 
aquest sentit les polítiques de promoció de 
l’activitat innovadora no han quedat relegades 
només al camp acadèmic, sinó que han saltat 
al territori, sent atenció preferent en les actua-
cions públiques (González, G., 2006, 122).
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Però si important és que els processos d’in-
novació es facen de manera integral i a nivell 
territorial, també ho és que hi haja un compro-
mís per part de les administracions públiques. 
En aquest sentit el document “La governança 
europea. Un llibre blanc” (Comissió Comuni-
tats Europees, 2001), cerca una major obertura 
institucional a través de consultes i audiències 
públiques per a facilitar la participació de tots 
els actors socials en l’elaboració de polítiques, 
intentant sistematitzar el procés en la presa de 
decisions. També es fa precís la cerca de polí-
tiques coherents que valoren i avaluen els pos-
sibles impactes territorials de la seua posada 
en marxa. Així, totes les reformes en l’àmbit 
polític-institucional no poden fer-se possibles 
si no s’aconsegueix una major cooperació en-
tre les diferents administracions, a través d’un 
consens i d’un procés més participat.

En efecte, la consecució d’un territori innovador, 
i per tant, intel·ligent, exigeix intervindre en as-
pectes que van més enllà dels merament eco-
nòmics o tecnològics, com els culturals, socials 
i polític-institucionals, ja que són en última ins-
tància les persones els qui innoven i aquestes 
no poden dissociar-se de la societat, les insti-
tucions, la cultura i en definitiva dels elements, 
tangibles i intangibles, que conformen els terri-
toris als quals pertanyen. Per tant, una política 
que perseguisca com a objectiu la conformació 
d’un territori innovador, suposa una renovació 
de l’actitud d’una comunitat davant la innovació, 
determinada en gran part, per la seua capaci-
tat i qualificació per a competir en un context 
global, perquè la innovació és, també i primer 
de tot, un procés sociocultural (González, G., 
2006: 131; Albertos, J.M., 2002, 234). La inno-
vació en les relacions socials, i en l’aplicació de 
qualsevol projecte on hi haja una implicació i 
participació directa de l’administració pública, 
necessita d’una important labor de cooperació, 
concertació, compromís i concreció (Martínez, 
A. i Prieto, A., 2008, 242).

La primera definició de TERRITORIS INTEL·LI-
GENTS, la proporcionen Vegara i Rivas (2004):

“..aquell territori que persegueix un desenvolu-
pament sostenible basat en una contínua inno-
vació i avantatge competitiu i integrant objectius 
de caràcter econòmic, social i mediambiental”.

“És aquell territori innovador capaç de cons-
truir els seus propis avantatges competitius 
en relació amb el seu entorn, dins d’un món 
complex, global i interrelacionat perseguint la 
seua sostenibilitat”. “És capaç de transformar 
coneixements, qualificacions i talents, integrant 
agents locals i internacionals, en un avantatge 
competitiu i sostenible que porte i retinga re-
cursos estratègics”.

Segons el projecte de TERRITORIS INTEL·LI-
GENTS, realitzat pel Jakinbask (2007) el con-
cepte seria:

“… aquell que demostra posseir una capacitat 
contínua d’aprenentatge i de reinvenció quant 
a les seues formes de competitivitat i desenvo-
lupament que permeten augmentar de forma 
equilibrada els nivells de qualitat de vida en els 
àmbits econòmic, social, natural i del benestar 
de l’individu circumscrits al seu entorn més im-
mediat i global”. 

Concretant, el territori intel·ligent suposa a més 
del desenvolupament del coneixement, la crea-
tivitat i innovació, la sostenibilitat tant en termes 
mediambientals com econòmics i socials, sent 
els seus principals components: la competitivi-
tat, innovació, coneixement, sostenibilitat, medi 
ambient, cohesió social, governança, etc. Sent 
les noves tecnologies un altre element clau per 
al seu desenvolupament. Davant aquest actual 
escenari intel·ligent, les destinacions han d’im-
plementar canvis en els processos de planifica-
ció i gestió turística, amb l’objecte mantindre la 
seua competitivitat. Referent a això, un dels as-
pectes de canvi més importants en la gestió de 
les destinacions és la necessitat de modificar la 
seua mentalitat (Ivars-Baidal, Celdrán-Berna-
beu i Vera-Rebollo, 2017), fonamentalment pel 
que fa a la forma tradicional d’oferir i crear ser-
veis i productes. I és que el turista genera ara 



357

11. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR TURÍSTIC DE LA MARINA ALTA

les seues pròpies experiències gràcies als pro-
cessos de co-creació abans, durant i després 
del viatge (Buhalis i Amaranggana, 2015; Neu-
hofer, Buhalis, i Ladkin, 2015), que són supor-
tats per les diferents solucions tecnològiques 
existents (Ex. Xarxes socials, apps, vídeos ins-
piradors, fòrums, plataformes de venda online, 
blogs, etc.). L’intercanvi d’informació gràcies a 
dispositius mòbils connectats a Internet genera 
al seu torn ecosistemes socials que construei-
xen una realitat de la destinació, la qual cosa 
suposa nous reptes per a la gestió de la imatge 
i el màrqueting de la destinació (Hunter, Chung, 
Gretzel, i Koo, 2015).

Sens dubte, la ràpida adopció de les TIC per part 
de la demanda turística ha fet que es configu-
ren com un pilar fonamental en la competiti-
vitat de les destinacions turístiques (Buhalis i 
Matloka, 2013; Law, Buhalis i Cabanoglu, 2014). 
D’aquesta manera i donada la seua importàn-
cia, en algunes investigacions (Beltrán, G. 2019), 
s’identifiquen les tecnologies que estan confi-
gurant actualment un nou escenari turístic. A 
més, mitjançant l’aplicació de la tècnica Delphi, 
es realitzen exercicis de prospectiva orientats a 
conéixer l’impacte de l’evolució d’aquestes TIC 
en el turisme i la seua repercussió en la gestió 
de les destinacions turístiques. Entre les tec-
nologies amb més impacte en la gestió del tu-
risme, en el curt termini (2-5 anys), destaquen 
per ordre d’importància la Internet de les Co-
ses (IoT), el Big Data, bases de dades en temps 
real, connectivitat local, pagaments via mòbil, 
vehicles autònoms, plataforma d’intel·ligència 
turística, web semàntica i Dades obertes.

L’enfocament DTI o Smart Tourism Destinati-
ons, suposa la translació a l’àmbit turístic de 
l’enfocament de Ciutat Intel·ligent o Smart city 
(Baggio i Cooper, 2015). La seua aplicació en 
entorns turístic resulta molt interessant, ja que 
permetre evolucionar cap a una planificació 
sustentada en la generació de coneixement i la 
innovació, amb una forta component tecnolò-
gica associada (Huang, Goo, Nam, i Woo, 2017). 
Un DTI pot ser entés com “un espai turístic in-

novador, accessible per a tots, consolidat sobre 
una infraestructura tecnològica d’avantguarda 
que garanteix el desenvolupament sostenible 
del territori, facilita la interacció i integració del 
visitant amb l’entorn i incrementa la qualitat de 
la seua experiència en la destinació i la quali-
tat de vida dels residents” (SEGITTUR, 2015). 
Un de els aspectes definitoris de els DTI és la 
integració de les TIC en la infraestructura físi-
ca de la destinació, fent ús de tecnologies com 
el IoT i els sensors (Gretzel, Sigala, Xiang i Koo, 
2015:180). La concepció de un DTI requereix 
una forta component tecnològica que permeta 
millorar l’experiència turística, així com dotar a 
la destinació d’una major eficiència en la gestió 
de la informació (Buhalis i Amaranggana, 2013). 
Per a alguns autors, una destinació turística es 
converteix en intel·ligent quan fa un ús intensiu 
de la infraestructura tecnològica amb la finalitat 
de millorar l’experiència del turista i millorar el 
procés de presa de decisions mitjançant la ges-
tió de les dades (Lamsfus, Martín, Alzua-Sor-
zabal i Torres-Manzanera, 2015; Boes, Buhalis 
i Inversini, 2015; Koo, Shin, Gretzel, Hunter i 
Chung, 2016).

El concepte d’una Destinació Turística Intel·li-
gent (DTI), de manera que sapiem de què estem 
parlant quan l’apliquem a un entorn determinat 
com és el cas de la Marina Alta, hauria de com-
prendre les següents propietats: 

– Ha de ser innovador mitjançant una infraes-
tructura tecnològica d’avantguarda.

– Ha de garantir el desenvolupament sostenible 
del territori turístic.

– Ha de ser accessible per a tots facilitant la in-
teracció i integració del visitant amb l’entorn.

– Ha d’incrementar la qualitat de l’experiència 
del visitant en la destinació.

– Ha de millorar la qualitat de vida del resident, 
a qui ha de tindre en compte, a part del visi-
tant.
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3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

La complexitat i heterogeneïtat dels diferents 
espais i territoris fan que el paper atribuïble al 
turisme varie, i com a principi s’haja d’apostar 
per una activitat que responga als objectius d’un 
desenvolupament integrat. En primer lloc, s’han 
de considerar els interessos de les comunitats 
locals, ja que els habitants d’aquestes destina-
cions turístiques han de ser els protagonistes 
del seu propi futur, de la seua gestió i la seua 
planificació. En segon lloc, estan els interessos 
conservacionistes respecte a la gestió racional 
dels recursos naturals i culturals que formen 
part del paisatge, i valors que puguen veure’s 
alterats per la introducció de pràctiques turísti-
ques no controlades. És a dir, activitats que pu-
guen desvirtuar l’entorn i desvalorar les iden-
titats locals. Finalment, cal tindre en compte la 
satisfacció del consumidor (experiència) que 
busca en el turisme una pràctica diferenciada 
amb valors autènTIC i amb una qualitat tant en 
la gestió com en els serveis. Tot això evidencia 
la conjunció d’elements antròpic- socials (cul-
tura, comunitat local, valors tradicionals, etc.), 
naturals-culturals, i econòmics. Cada vegada és 
més important cobrir les expectatives del visi-
tant, i que l’activitat turística siga una vertade-
ra experiència que combine valors tangibles i 
intangibles. Sobretot, si es tracta de productes 
turístic vinculats a la cultura, el patrimoni, la 
identitat, les activitats productives tradicionals, 
el paisatge i el paisanatge. Per a això la implan-
tació i desenvolupament de l’activitat turística 
hauria d’incorporar les «set E», és a dir: edu-
car, experimentar i emocionar, però tenint en 
compte l’equilibri entre economia, ecologia i 
etnografia, participant tot això d’una estratègia 
territorial consensuada i integrada (figura 3). 
Sens dubte, el binomi, territori i turisme, hauria 
de tindre en compte l’experiència que el turista 
comparteix i s’emporta, no exempt de principis 
educatius i formatius, que també participen del 
sentiment i de les emocions que vivim quan 
visitem un lloc. Però sense obviar el rèdit so-
cioeconòmic (negocis que siguen sostenibles 
i possibles), que es mantinguen en el temps i 

espai (els recursos naturals del territori) i que 
tinguen en compte els valors culturals i patri-
monials dels llocs visitats. Sense cap dubte, un 
territori turístic que es pree, vinculat a la identi-
tat local dins d’un context globalitzat, mai hau-
ria d’oblidar les següents sis premisses: soste-
nibilitat en l’entorn, competitivitat en el mercat, 
innovació en el producte, implicació tècnic-polí-
tica, integració en el lloc i singularització en la 
destinació (Martínez-Puche, A., 2013, 70).

Enfront del turisme fordista i massiu, es van 
obrint renovades apostes pel turisme no massiu 
o postfordista dels consumidors, que s’orienten 
cap a un model d’oci de producció flexible basat 
en la personalització, sustentabilitat, autentici-
tat i activitats diferenciades de les tradicionals. 
Els paràmetres culturals i identitaris, l’aplicació 
de les noves tecnologies, la diversificació dels 
segments de demanda i la seua intermodali-
tat, equipaments i infraestructures, programes 
i polítiques públiques en foment dels turismes 
d’interior, i l’augment de certs tipus de produc-
tes experiencials, fa que el turisme rural, i en 
funció de les característiques dels territoris 
(context), presenten notables oportunitats.

Figura 3: Relació entre Turisme i Territori

Font: Martínez-Puche, A., 2013: 70  
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Així mateix el turisme no cal concebre’l com 
una activitat exempta de la resta de valors so-
cials, econòmics, culturals i ambientals d’un 
territori, i on la població local s’ha de conver-
tir en el vertader motor del desenvolupament 
d’aquests espais. En l’actualitat s’ha sobrevalo-
rat el paper que el turisme rural, natural i d’in-
terior pot suposar en les economies locals, i per 
això cal establir criteris i valoracions no sols 
quantitatives sinó també qualitatives, sobre les 
vertaderes possibilitats de desenvolupament i 
conseqüències pernicioses que els potencials 
recursos territorials tenen en ser aprofitats 
turísticament. Existeixen veus crítiques que 
consideren que els espais rurals, antany pro-
ductius, s’estan transformant en espais d’oci, 
malgrat no comptar amb una sèrie d’atractius 
prou diferenciats i en perjudici dels sistemes 
productius tradicionals. 

En aquest sentit, segons Del Chiappa & Baggio 
(2015), el concepte de DTI és un concepte inci-
pient i dinàmic, i sobre el qual com en el cas 
de la sostenibilitat, no existeix encara un con-
sens general. Existeixen així diferents prismes 
–el pla territorial, la perspectiva de la gestió 
pública, la visió dels agents privats, etc. – des 
dels quals les destinacions turístiques poden 
ser conceptualitzats (Ivars, Solsona, & Giner, 
2016). Malgrat l’estat primigeni del concepte, 
el mateix ha sigut rebut amb molt d’interés en 
diversos països, sent Espanya un dels més re-
llevants (Gretzel, Sigala, et al., 2015). El princi-
pal suport ha vingut d’institucions com AENOR 
i SEGITTUR que defineix a les destinacions tu-
rístiques intel·ligents com «un espai turístic in-
novador, accessible per a tots, consolidat sobre 
una infraestructura tecnològica d’avantguarda 
que garanteix el desenvolupament sostenible 
del territori, facilita la interacció i integració del 
visitant amb l’entorn i incrementa la qualitat de 
la seua experiència en la destinació i la qualitat 
de vida dels residents» (SEGITTUR, 2015: 32).

3.1 CAPACITAT INNOVADORA DEL TERRITORI

L’Àrea funcional de la Marina Alta, ha participat 
del turisme, com a activitat econòmica. Sobretot 
el lligat al model del “sol i platja”, en el qual el 
residencialisme i els processos d’urbanització 
associats, han donat lloc a un model “desenvo-
lupista”, no sempre d’acord amb els interessos 
del territori, des del punt de vista sostenible i 
de qualificació d’una ocupació de qualitat i esta-
ble. I tot això amb un traspaís, molt rural, i amb 
un patrimoni cultural i patrimonial fruit d’una 
herència, que ara s’ha posat en valor, també 
gràcies a l’aprofitament turístic, que a vegades 
complementa l’oferta del litoral. 

Una realitat que reclama qualificació i en la 
qual es presenten no poques contradiccions; 
des dels discursos i recomanacions globals que 
apunten cap a la sostenibilitat, fins a les inèrci-
es basades en la instrumentació immobiliària 
del turisme, sense oblidar els esforços puntuals 
d’agents compromesos i la mateixa dificultat 
per a posar en marxa tècniques i procediments 
de gestió. A més, pel seu propi contingut, les 
estratègies de desenvolupament turístic que 
pretenguen ser reeixides requereixen un mar-
cat sentit integrador entre diferents polítiques 
(medi ambient, urbanisme, cultura i patrimo-
ni, infraestructures, agricultura, entre altres) i 
agents econòmics actuants (hotelers, immobi-
liaris, promotors, comerciants, etc.).

Sens dubte hem de realitzar un reforçament 
dels punts forts que presenta el sistema turís-
tic a la comarca, encara que alguns d’ells res-
ponen més al manteniment dels tradicionals 
avantatges comparatius inicials que als esfor-
ços per afermar vertaders avantatges compe-
titius, basades en la qualitat i la gestió eficient 
dels recursos. Encara que en els últims anys 
s’ha vist que la imatge de marca valorant el 
cultural i paisatgístic, és molt positiu. La veritat 
és que la permanència de tals factors és hui la 
clau per a poder articular renovades bases de 
treball, que poden afermar els aspectes nàutic, 
gastronòmics, paisatgístic i mig ambientals:
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- Malgrat l’espectacular transformació del pai-
satge natural i rural de la comarca imposada 
pel procés d’urbanització associat al turisme, 
i de manera especial en la seua franja cos-
tanera, encara es mantenen espais rurals i 
naturals amb extraordinari valor mediambi-
ental i paisatgístic. A ells s’afig la pervivència 
de nuclis de població que conserven les se-
ues identitats i patrimoni edificat, a més dels 
senyals d’identitat que defineixen el substrat 
cultural. Una política turística basada en la 
sostenibilitat pot aportar arguments per a la 
conservació, revaloració i gestió d’aquest pa-
trimoni natural i cultural.

- La Marina Alta ofereix, en el context del País 
Valencià, una excel·lent «renda de situació», 
fruit de la combinació entre condicions climà-
tiques i accessibilitat des de regions i àrees 
emissores, la qual cosa constitueix un factor 
de primera magnitud a l’hora de dissenyar 
estratègies de posicionament en el mercat 
turístic. Però la qüestió és saber diferenciar 
el producte, en un context d’espais receptors 
massius i banalitzats.

- La imatge turística comarcal en l’exterior 
s’associa a una major qualitat ambiental i 
paisatgística, enfront d’altres espais del propi 
País Valencià que s’identifiquen com a llocs 
més degradats. Ha d’aprofitar-se aquest fac-
tor precisament per a afermar la línia de qua-
litat que venim defensant. Sobretot, perquè és 
un espai atractiu per a demandes que saben 
apreciar tals components d’oferta i entorn.

- L’especialització aconseguida en prestació 
de serveis turístic dins dels municipis litorals 
i en alguns prelitorals permet hui comptar 
amb professionals i tècnics preparats per a 
gestionar l’activitat, a més de la mateixa pre-
sència d’empresaris compromesos amb la 
seua realitat econòmica i social que veuen la 
necessitat d’afermar el turisme com a clau de 
futur, des de pressupostos més equilibrats i 
sostenibles.

- L’actual volum de places d’allotjament justifi-
ca una posició en determinats mercats, com 
el residencial, que pot ser l’esperó per al llan-
çament de nous productes més dinàmics i de-
sestacionalitzadors.

- Aquest sistema turístic, malgrat les conse-
qüències de l’espontaneïtat i falta de pla-
nificació, ha permés generar un entramat 
econòmic, a través d’efectes induïts i del mul-
tiplicador d’activitat, que beneficia a altres 
sectors i branques productives, fins a tal punt 
que és un exemple d’integració de la nova 
activitat en l’estructura econòmica i social 
de les poblacions d’aquest àmbit. Són raons 
per a apostar per la complementarietat entre 
activitats en relació amb el propi futur del tu-
risme.

L’anàlisi interna de la situació ha de comple-
mentar-se i conjugar-se, a l’hora d’apuntar 
algunes claus i línies de futur, amb el conei-
xement de l’escenari turístic global. D’aquesta 
manera, el fet més notable és la tendència al 
creixement de l’activitat turística, encara que en 
un context de forta competència entre destina-
cions i espais receptors i amb unes exigències 
creixents per part de la demanda, quant a qua-
litat i autenticitat dels productes/serveis i de 
respecte al medi ambient. Els canvis qualitatius 
des del costat dels mercats emissors forcen 
a corregir situacions i superar inèrcies i con-
tradiccions del model actual, al mateix temps 
que permeten configurar nous productes més 
diversificats i especialitzats, que no han de su-
posar un creixement continuat del volum de 
places indiferenciades sinó la revaloració dels 
recursos endògens. Entre altres factors, l’efecte 
del fraccionament de les vacances i la propen-
sió cap a un major nombre de viatges més re-
partits al llarg de l’any és una oportunitat per a 
dinamitzar activitats d’oci i turisme i, per tant, 
rendibilitzar de forma més eficient l’oferta actu-
al i els equipaments associats; en definitiva, un 
marc global que impulsa a centrar els esforços 
en la gestió de l’activitat.
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3.2 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ EN EL 
TERRITORI

No obstant això, cal assenyalar que el model 
econòmic es basa en el sector terciari, princi-
palment en el turisme de sol i platja. Aquest es 
concentra en activitats relacionades amb l’hos-
taleria, el comerç i serveis a turistes residents. 
El turisme de sol i platja aconseguit en la zona 
és un model turístic fort, consolidat i diferen-
cial enfront d’altres zones pròximes, la qual 
cosa suposa un avantatge competitiu enfront 
d’aquestes. Particularment observem com l’ac-
tivitat turística i hostalera es concentra en la 
costa i, més concretament, a Calp, Dénia i Xàbia. 
Aquests resultats poden resultar lògics si pen-
sem en l’actual model turístic, on es concentra 
tots els serveis en aquests 3 grans pols d’atrac-
ció. Segons dades de la Generalitat Valencia-
na, el 74,5% de les empreses de la comarca es 
dediquen al sector terciari, sent els municipis 
de Calp i Dénia on hi ha major concentració, 
amb més del 80% de les empreses situades en 
aquests termes municipals.

Nombre elevat d’empreses. La Marina Alta té 
un teixit empresarial amb un nombre d’empre-
ses elevat a causa de la reduïda grandària de 
la gran majoria d’empreses que el componen 
–micropimes i autònoms-. De fet, a la Marina 
Alta el nombre d’empreses registrades en 2016 
era de 15.888, número superior a altres comar-
ques confrontants com, per exemple, La Safor 
(10.687), El Comtat (2.161), o la Marina Baixa 
(14.382). Aquestes empreses es concentren, 
sobretot, en la costa, en els municipis de Dénia i 
Xàbia – amb més de 2.500 empreses en cadas-
cun-, seguits de Teulada, Benissa, i Calp, amb 
entre 1.000 i 2.500 empreses.

Bona relació entre la població autòctona i el 
turista. Destaca el caràcter cosmopolita i plu-
ral dels residents en la zona, sent un exemple 
de convivència entre la població natural de la 
comarca i els turistes, tant visitants com resi-
dents, que trien la comarca.

Perfil indiferenciat del turista (nacional i inter-
nacional). La grandària empresarial en aquest 
sector està fonamentat en les micropimes i 
autònoms, sent el seu mercat i clients tant el 
turista nacional com l’internacional –sobretot, 
anglesos i alemanys-. També s’apunta l’impor-
tant pes del turisme residencial que s’assentis-
ca, sobretot, en la zona litoral dins d’aquestes 
activitats productives.

L’aclaparador predomini d’un producte turís-
tic-residencial indiferenciat resta oportunitats 
per a aprofitar les excel·lents condicions amb 
què compta la comarca per a orientar les in-
tervencions cap a productes més especialitzats, 
en relació amb la segmentació de la demanda.

Els països d’origen més predominants entre 
la població estrangera resident en la zona són 
el Regne Unit –el 30,58% dels estrangers resi-
dents a la comarca són anglesos- i Alemanya 
(12,34%). En menor mesura, també han triat 
La Marina Alta marroquines (6,68%), romane-
sos (6,59%), russos (3,39%) i francesos (3,31%), 
com a nacionalitats amb més presència en el 
territori. Hi ha poblacions com Llíber (71,44%), 
Poble Nou de Benitatxell (59,92%), Els Poblets 
(58,38%), Alcalalí (53,29%), o Teulada (52,16%) 
on la població estrangera supera a la nacional.

Compromís de l’empresariat de la zona per 
afermar el turisme. Presència d’empresaris 
compromesos amb la seua realitat econòmica 
i social que veuen la necessitat d’afermar el tu-
risme com a clau de futur, des de pressupostos 
més equilibrats i sostenibles.

Alt predomini del TURISME RESIDENCIAL. El tu-
risme residencial, potent en la zona, ajuda en 
certa manera a desestacionalitzar el turisme de 
sol i platja que es concentra en l’època estival. 
Des del costat de l’oferta turística és manifest 
el desequilibri entre l’allotjament en habitatges 
i apartaments, que suposa la part més substan-
cial d’aquesta, enfront d’un pes molt reduït de 
l’oferta en hotels, hostals i campaments. Redu-
ïda oferta d’allotjament hoteler (només un 11% 
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de l’oferta total) enfront del total d’apartaments 
turístic, que suposa un 83% del total de l’oferta.

En el context actual, on el turisme “fordista” no 
és suficient per a mantindre fluxos de turistes, i 
on s’obri la possibilitat de renovats “productes”, 
potser és el moment per a intentar apostar per 
una marca diferenciadora dels municipis de la 
comarca, i intentar una diversificació dels pro-
ductes oferits, aprofitant el treball col·laboratiu 
d’empreses i institucions públiques. Tot això, 
perquè el territori ofereix possibilitats en fun-
ció dels recursos que té, tant tangibles, com a 
intangibles. 

Àmplia i variada oferta d’oci vinculada al turis-
me. La comarca compta amb una àmplia oferta 
d’allotjament reglat, així com, amb una nombro-
sa oferta de restauració que combina tradició i 
creativitat i a la qual s’afig una abundant i vari-
ada oferta d’oci, encara que molt focalitzada en 
el litoral.

Notable oferta en golf situada en el litoral (Dé-
nia, Xàbia, i Benissa), encara que sense potenci-
ar prou ja que el seu poder d’atracció és major 
del qual actualment té.

La comarca també ofereix una àmplia oferta en 
infraestructures nàutiques, amb 9 ports i al vol-
tant de 4.000 amarraments.

Les seues nombroses platges i cales repartides 
per tot el litoral, proporcionen 33 km de platges 
als turistes i residents. Recurs que s’ha sabut 
explotar convenientment i de manera sosteni-
ble, aconseguint en aquest últim any la xifra de 
15 banderes blaves.

La Marina Alta compta amb una àmplia infraes-
tructura d’esdeveniments com a fires, mercats, 
festivals, esdeveniments esportius, que comp-
ten amb una gran acceptació per part de la so-
cietat civil i que són aprofitables turísticament.

Abandó progressiu dels cultius: deterioració del 
paisatge. El sector agrícola és un sector afeblit 

pel minifundisme i la falta de rendibilitat que ha 
provocat que actualment es trobe en declivi i, 
excepte en determinades zones, es tracte d’ex-
plotacions d’àmbit familiar i amb poca o nul·la 
activitat comercial. Això comporta al fet que 
cada vegada existisquen més camps abando-
nats el que incideix negativament en l’atractiu 
paisatgístic de la zona, actiu molt important del 
sector turístic.

Model turístic altament exposat a la competèn-
cia internacional. El model turístic de la Marina 
Alta s’enfronta a una conjuntura internacional 
incerta i a un sector cada vegada més competi-
tiu i amb major diversitat.

Alts nivells d’economia submergida vinculats 
a l’activitat turística. Es fa necessari destacar 
l’alt nivell d’economia submergida que hi ha en 
els sectors productius de la comarca. Aquest 
és un greu problema a la comarca i és exten-
sible a tots els sectors, encara que el seu pes 
en algunes activitats cobre major importància, 
com ara la construcció, la restauració, determi-
nats serveis, o l’agricultura, on poden arribar a 
aconseguir fins al 50% de l’activitat productiva 
d’un sector en alguna zona determinada. En-
cara que no es tinguen dades objectives sobre 
aquest percentatge, sí que es pot valorar el fet 
que l’existència d’economia submergida a la 
comarca és alta i, el més preocupant, sembla 
estar “normalitzada” en l’activitat diària, per la 
qual cosa presenta serioses dificultats per a 
trobar possibles solucions a aquesta activitat 
irregular.

El procés de desenvolupament del sistema tu-
rístic comarcal, clau de la seua actual organit-
zació espacial i econòmica, ha d’orientar-se en 
els pròxims anys cap a l’assoliment d’uns ob-
jectius de sostenibilitat, a través de la diferen-
ciació i qualitat dels seus components d’oferta 
i de la gestió del patrimoni natural i cultural 
que li atribueix el seu sentit. L’assoliment d’una 
posició competitiva no es basa en la velocitat 
dels processos de creixement o en les magni-
tuds d’oferta, sinó en la capacitat d’afermar una 
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activitat rendible en termes econòmics i soci-
als, capaç de contribuir a la conservació i gestió 
dels recursos i al reequilibri territorial de l’es-
pai comarcal. Enfront del creixement indiferen-
ciat i polaritzat, les noves tendències motiva-
cionals de la demanda i la pròpia congruència 
en els processos d’implantació de les activitats 
turístiques i d’oci fan aconsellable l’aposta pels 
productes singularitzats, la gestió del paisatge, 
l’autenticitat en l’experiència turística, la recu-
peració del patrimoni edificat i la restauració 
dels espais degradats. Les noves claus de futur 
requereixen una coordinació eficient en temes 
com l’urbanisme, la gestió del sòl rústic i dels 
espais protegits, el traçat i aprofitament de les 
infraestructures, la modernització i dinamit-
zació de l’oferta d’allotjament, la complemen-
tarietat entre territoris que comparteixen àre-
es funcionals o fisiogràficament homogènies. 
D’igual manera, el disseny del propi futur exi-
geix un compromís ciutadà i una concertació 
públic-privada a l’hora d’asseure nous criteris. 
En definitiva, són línies que condueixen a repen-
sar i insistir en el paper de l’àmbit comarcal/ lo-
cal com a espai de referència i d’identitat social 
ja que el primer i principal objectiu d’un model 
de desenvolupament és la qualitat de vida de 
les poblacions locals.

En l’actualitat, l’economia de la zona es recol-
za en gran manera en un model turístic de sol 
i platja molt consolidat que aporta al territori 
beneficie econòmic i potencia multitud d’acti-
vitats complementàries centrades en el sector 
serveis, dirigides tant al turista visitant com al 
resident.

El sector turístic, està cridat a diversificar-se a 
través de renovades ofertes. Ací els pobles de 
l’interior tenen elements i valors que aportar, 
a pesar que en les últimes dècades s’han vist 
afectats per la pèrdua de competitivitat econò-
mica, per l’abandó de terres i pels processos de 
despoblació, ja que el turisme litoral ha afavorit 
la polarització d’actius sociodemogràfics. Per 
sort, la comarca disposa de suficients recursos 
per a poder enriquir i complementar l’actual 

model de sol i platja. Només fa falta actuar i po-
sar en marxa les estratègies adequades per a 
aprofitar el que tot el territori pot oferir.

El mercat laboral actual es troba molt marcat 
per aquest sector turístic, el qual principalment 
ofereix llocs de treball temporals i intensius en 
l’època estival, des d’Abril- Maig fins a Setem-
bre-Octubre, sobretot, en l’àmbit de l’hostaleria.

Al seu torn, demanda personal jove, amb experi-
ència en el sector, i amb formació en idiomes 
independentment que aquest tinga formació 
professional enfocada en el sector. Sobre això 
últim, s’ha estat treballant en els últims anys a 
la comarca dotant al sector turístic i hostaler de 
gent formada de manera específica, amb l’ob-
jectiu d’anar acreixent encara més la qualitat 
en el servei que s’ofereix al turista i que hui dia 
continua sent un dels majors inputs del sector.

El desenvolupament local d’un territori abasta 
diversos àmbits i per això les solucions tam-
bé han de produir-se des d’aquesta pluralitat. 
Aquesta diversitat es complica encara més si 
l’àmbit territorial transcendeix més enllà del 
purament local i abasta territoris supramuni-
cipals com és una comarca. En aquests casos 
es necessita de la coordinació institucional i 
desenvolupar models innovadors i que no te-
nen referents, com és el cas de CREAMA. La 
coordinació i la visió comarcal no és un tema 
fàcil, ja que com hem desenvolupat en els punts 
anteriors, implica elevades dosis de solidari-
tat i generositat més enllà de les polítiques de 
campanar. Requereix de molts esforços, temps, 
i sobretot voluntat, per a mantindre la vista en 
l’estratègia comuna i en els seus objectius. La 
suma dels esforços de les diferents entitats que 
formen part del consorci és el que ens ha fet 
avançar en la cultura de comarca per a consti-
tuir la xarxa d’ADL territorials amb aqueixa vi-
sió comarcal des del pla tècnic i polític. Aquesta 
suma d’esforços està aconseguint que la Mari-
na Alta siga un territori socialment més cohesi-
onat en el qual es garanteix un major impacte 
de les accions dutes a terme de manera conjun-
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ta, s’optimitzen els recursos humans, materials 
i econòmics de les entitats consorciades i es 
garanteix la sostenibilitat de les accions.

Cal assenyalar alguns dels trets caracterísTIC 
de la cultura de CREAMA que han propiciat que 
el lema “Treballem Junts per la Comarca” es 
vaja materialitzant i evolucionant al llarg de 
tota la seua trajectòria:

- Confluència d’administracions de diferent rang.

- Àmbit d’actuació comarcal.

- Flexibilitat.

- Simbiosi entre la gestió política i tècnica.

- Compromís de servei públic i compromís amb 
la ciutadania de la Marina Alta.

- Descentralització i treball per objectius.

- Treball en xarxa: implicació i participació del 
personal de baix a dalt.

- Treball en equip.

- Identificació amb els valors i els objectius de 
l’estratègia per part de l’equip que forma part 
del consorci.

- Solidaritat i aposta per la igualtat d’oportunitats.

3.3 ACTORS DE LA INNOVACIÓ

La construcció i difusió d’un discurs institucio-
nal sobre el valor de la innovació ha convertit en 
tòpiques moltes d’aquestes idees, però la seua 
translació al territori exigeix revisar algunes 
de les afirmacions que s’han convertit en lloc 
comú en aquests anys.

D’aquesta manera, territoris innovadors seran 
aquells on s’aplica una estratègia conscient i 
sistemàtica orientada a produir, transferir i apli-
car un recurs estratègic com és el coneixement 

en les seues diverses formes (teòric o pràctic, 
analític, sintètic o simbòlic, explícit o tàcit, etc.), 
acumulat en la seua població, les seues empre-
ses, les seues institucions públiques i les seues 
organitzacions socials. Un primer objectiu, per 
tant, serà ampliar i activar el seu estoc de capi-
tal cognitiu i de capital humà per a afavorir un 
augment de capacitats. Per a això serà neces-
sari promoure processos locals d’aprenentatge, 
tant individual -a través del sistema educatiu i 
d’una millora en el nivell formatiu de la pobla-
ció- com a col·lectiu -a través del treball conjunt 
i interactiu que afavoreix la transmissió de co-
neixement tàcit, difícil de codificar- per a acon-
seguir així un increment del que alguns qualifi-
quen com a intel·ligència compartida. 

El coneixement empíric producte de les inves-
tigacions en aquests últims anys, ha portat al 
convenciment, cada vegada més generalitzat, 
que els fenòmens d’innovació (en els processos 
de treball, productes o gestió) sorgeixen i es 
desenvolupen, la major de les vegades, en ter-
ritoris concrets, associats a recursos humans, 
de capital, coneixement i infraestructurals sufi-
cients i de qualitat, així com als agents locals i/o 
regionals, tant públics com privats, que posen 
en valor a aqueixos espais, donant lloc a mitjans 
o entorns innovadors. Aquests territoris propi-
cis al sorgiment d’iniciatives innovadores poden 
albergar activitats molt diverses, des del turis-
me i l’oci, a l’agricultura i ramaderia intensiva 
d’exportació o la pesca, encara que la majoria 
de casos coneguts i estudiats fins al moment 
es relacionen amb la indústria, prestant-se més 
atenció a les àrees dominades per les petites i 
mitjanes empreses, especialitzades en alguna 
mena de producte i que incorporen innovacions 
d’algun tipus (Méndez, R., 2001, 154-155). 

En aquest sentit el paper que han tingut els 
Pactes Territorials per l’Ocupació, des del 2016, 
i en el context del projecte AVALEM TERRITORI, 
ha sigut l’articular espais de treball i coocrea-
tivació. El treball fins a arribar a la constitució 
formal del “Acord Comarcal per l’Ocupació i el 
Desenvolupament Local a la Marina Alta” s’ini-
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cia a principis de l’any 2016 amb una reunió 
entre el SERVEF (actual LABORA), i CREAMA on 
s’informa del projecte Avalem Territori i del fo-
ment dels Pactes Territorials. A partir d’aqueixa 
data, CREAMA juga un paper decisiu com a mo-
tor de tot el projecte i com a nexe d’unió de totes 
les parts involucrades en aquest.

Així, durant l’any passat es realitzen nombroses 
gestions de coordinació que desemboquen en 
reunions de treball com, per exemple, el semi-
nari celebrat al juny sobre la “Concertació per 
l’ocupació sostenible a la Marina Alta” amb la 
participació d’agents socials, representants 
dels Ajuntaments, i experts en desenvolupa-
ment local, i on es van establir les bases per 
a dur a terme accions necessàries en matèria 
d’ocupació i desenvolupament econòmic ajus-
tades al territori. Es pot dir que aquest seminari 
va ser el llançament del que hui és l’actual Pac-
te Territorial a la Marina Alta.

Després d’aquell seminari, CREAMA va conti-
nuar –i el continua fent- amb la seua labor de 
convocar, convéncer, posar d’acord, i unir al 
màxim d’actors necessaris perquè el projec-
te tinga pes i, sobretot, sentit ja que el que es 
persegueix és la màxima participació en tots 
els àmbits.

Tot aqueix treball permet que el 7 de març de 
2017 es formalitze el Pacte Territorial deno-
minat “Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació 
i Desenvolupament de la Marina Alta” amb la 
signatura d’institucions públiques i entitats pri-
vades.

La implementació de la innovació és encara la-
tent i la gran majoria d’empreses encara no han 
aplicat processos innovadors i no inverteixen 
prou en I+D, ni en recursos econòmics ni en re-
cursos humans.

Les principals vies que utilitzen aquestes em-
preses per a desenvolupar els seus avanços en 
el camp de la innovació es basen en recursos 
interns, ja siga en major inversió i despesa en 

I+D, adaptant la seua relació amb els clients, o el 
factor més important, tenint l’actitud adequada.

Factors que afavoreixen i dificulten la innovació:

Si s’haguera de prioritzar d’alguna manera –en-
cara que les diferències són mínimes- podríem 
dir que l’actitud i capacitació de l’empresariat i 
dels treballadors serien els que major impor-
tància tindrien, mentre que el compromís de 
la societat civil i del teixit associatiu, les inver-
sions i millora d’equipaments públics per part 
dels poders locals i supralocals serien els que 
menor rellevància desperten.

3.4 INNOVACIÓ EN ELS RECURSOS 
LABORALS. EL TREBALLADOR I LA 
INNOVACIÓ. LLUMS I OMBRES. 

La inserció laboral a la Marina Alta està forta-
ment marcada pel sector turístic i els perfils que 
demanda. Igual que es detalla en l’anàlisi quan-
titativa, la percepció generalitzada dels partici-
pants en el camp qualitatiu és que existeix una 
abundant oferta de llocs de treball relacionats 
amb aquest sector i, més concretament, amb 
l’hostaler. Si que existeix oferta en el sector in-
dustrial i en l’agricultura, però en molta menor 
mesura que en activitats vinculades al turisme, 
comerç i els serveis. Tenint en compte això, el 
perfil (edat, gènere i nivell d’estudis) que tin-
dria major facilitat d’accés a una ocupació en 
el territori seria una dona d’entre 20 i 30 anys i 
no necessàriament amb una formació superior. 
Aquest fet s’enllaça amb la sobrequalificació en 
els llocs de treball existent i que és àmpliament 
reconeguda. També cal matisar que el perfil re-
flectit té xicotetes variacions en les valoracions 
recollides. Mentre que, per al camp de l’hosta-
leria o els serveis, el gènere és indiferent, en el 
sector del comerç sí que s’observa una tendèn-
cia més decantada a contractar dones. El que sí 
que es coincideix és que, per a poder trobar tre-
ball en la zona, no és necessari una formació al-
tament qualificada, fins i tot es recull en algunes 
ocasions que pot arribar fins a ser contraprodu-
ent el fet de posseir alguna titulació acadèmica 
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i incloure-la en la sol·licitud de segons quin lloc 
de treball. No obstant això, si la qüestió gira en-
torn a aconseguir un lloc de treball de qualitat, 
sí que s’afirma que és necessari comptar amb 
formació superior ajustada a les necessitats del 
lloc de treball. Ací, també augmenta l’edat en el 
perfil, que estaria compresa entre els 25 i 40 
anys. Quant al gènere, no es percep una desi-
gualtat entre tots dos sexes. En el “Focus group”, 
es concloïa amb la pregunta més important, al 
nostre parer, i és quin perfil té més dificultat a 
l’hora d’accedir al món laboral a la comarca. Ací, 
les respostes van ser bastant homogènies, sent 
dona, major de 45 anys i amb baixa qualificació, 
la resposta majoritària. Quant a si s’han observat 
canvis en aquests perfils durant els últims anys, 
no s’han recollit comentaris sobre aquest tema, 
no percebent-se canvis significatius en aquest 
aspecte.

El Consorci per a la Recuperació Econòmica de 
la Marina Alta (CREAMA) es constitueix en 1994. 
És una entitat d’àmbit comarcal integrada pels 
Ajuntament de Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Xà-
bia, Pedreguer, Teulada-Moraira i Pego; també 
la integra la Diputació d’Alacant, la Generalitat 
València i el LABORA. CREAMA és una entitat 
dinamitzadora de l’activitat econòmica i social 
de la Marina Alta, és a dir, treballa per al con-
junt d’habitants que resideixen a la comarca. 
Assessoren les persones que volen crear un 
nou negoci o empresa; busquen vies de finan-
çament per a invertir, a través d’ajudes públi-
ques o privades; gestionen recursos europeus 
per a promoure nous llocs de treball i atenen 
tots els col·lectius necessitats; a més, donen 
formació per a afavorir la inserció social i labo-
ral. En l’àrea d’intermediació laboral, ofereixen 
serveis del LABORA com el AutoServef perquè 
la ciutadania puga gestionar la seua pròpia de-
manda d’ocupació (DONDERIS, R. i GARCÍA, M.J. 
2019: 67-68).

Una de les línies de treball més significatives 
té relació amb el foment de la creació de nous 
jaciments d’ocupació i ampliar les oportunitats 
soci-laborals de la població local. Les quatre 

àrees de treball que desenvolupa CREAMA en 
l’actualitat serien les següents:

Promoció empresarial: ofereixen assessora-
ment als emprenedors amb idees noves i tam-
bé als empresaris que volen millorar o canviar 
la seua activitat econòmica. Orientació a nivell 
fiscal, laboral, jurídic, mercantil i financer. Ne-
gocien amb entitats bancàries microcrèdits per 
a portar avant proposades d’autoocupació.

Inserció sociolaboral: faciliten tot tipus d’infor-
mació i assessorament sobre formació i la cer-
ca d’ocupació. Gestionen diversos programes 
d’actuació amb la finalitat d’ocupar-se de tots 
aquells col·lectius amb més dificultats a l’hora 
de trobar treball.

Formació: abasten totes les necessitats dels 
usuaris per a cobrir les seues competències 
professionals. Accions formatives gratuïtes di-
rigides tant a les persones desocupades com 
als treballadors que volen millorar la seua qua-
lificació.

Projectes de Desenvolupament: Investiguen 
noves línies d’actuació mitjançant una àrea de 
desenvolupament local i comarcal on es gene-
ren nous projectes i s’analitzen les possibili-
tats de futur. Un grup de tècnics especialitzats 
treballen en la planificació i redacció de noves 
iniciatives a partir d’informació actualitzada 
per a captar nous plantejaments i recursos in-
novadors.

Com ja hem comentat, el sistema productiu de 
la Marina Alta està molt polaritzat per l’activitat 
turística i, en conseqüència, les ofertes de tre-
ball més abundants es troben en aquest sector, 
amb totes les seues variants. Així, els llocs de 
treball més oferits són cambrers, auxiliars de 
cuina, netejadors en general, serveis de mante-
niment de jardins i piscines, i cuidadors de per-
sones majors o dependents. Es tracten, doncs, 
de llocs de treball on no es requereix d’un elevat 
grau de qualificació professional per a poder 
desenvolupar-les.
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En aquest punt, es fa necessari aclarir que no 
s’afirma que per a la realització d’aqueixes tas-
ques no faça falta formació, tot el contrari. És 
cada vegada més recomanable formar-se en 
l’àrea de treball a la qual es vulga aspirar ja 
que les empreses s’estan donant compte que la 
competitivitat i el progrés del seu negoci depén 
en gran part de la capacitació dels seus emple-
ats, encara que aquest canvi encara no s’haja 
produït de forma generalitzada. Ací, cal ressal-
tar la bona oferta formativa en cicles i cursos 
de formació professional que existeix a la co-
marca. El CDT, els diferents IES i entitats com 
CREAMA o LABORA ofereixen formació especi-
alitzada en aquests àmbits.

Una vegada coneguts els llocs de treball més 
oferits i com s’obté la qualificació professional 
per a accedir a ells, tocava preguntar quin perfil 
socioprofessional cerca l’empresariat de la co-
marca per a cobrir aqueixos llocs. Els comen-
taris recollits concorden amb els resultats de 
l’apartat anterior i amb la idea que el canvi d’ac-
titud en el sector, encara que avança, encara té 
camí que recórrer.

Segons els participants en la part qualitativa de 
l’estudi, el perfil més demandat seria el d’una 
persona jove –amb independència del gènere-, 
amb experiència, amb formació bàsica o amb 
un cicle formatiu, i amb idiomes. Segons les 
percepcions recollides, hui dia, l’experiència 
continua pesant més que la formació específica 
a l’hora de cobrir un lloc de treball en el sector 
terciari.

També s’ha indagat sobre les conseqüències de 
la crisi econòmica a la comarca i el seu impacte 
en el sector turístic, com a activitat productiva 
predominant. Cal detallar abans que, com en 
tota la costa, l’activitat de la construcció du-
rant els anys del boom immobiliari va ser molt 
elevada, donant lloc a l’aparició de multitud de 
petites empreses dedicades a aqueix sector i al 
fet que molts residents i forans es dedicaren a 
treballar en la construcció o en activitats afins.

3.5 CAPACITACIÓ I FORMACIÓ

Un problema greu és la fugida de talents de 
les persones joves. Es percep com una ame-
naça la contínua fugida de talent existent a la 
Marina Alta, on joves amb formació superior 
es van del territori per falta d’oportunitats la-
borals concordes amb la seua formació. La 
sobrequalificació del personal laboral és una 
realitat generalitzada en els sectors d’activitat 
que predominen: turisme i hostaleria. A causa 
de l’elevada demanda de mà d’obra en el sector 
turístic i hostaler, i a l’escassa oferta de llocs 
de treball qualificats, existeix un alt percentat-
ge d’empleats que ocupen llocs de treball no 
concordes amb el seu nivell de formació. Per 
aquest motiu, en aquesta comarca existeix so-
brequalificació, la qual cosa suposa, en el millor 
dels casos, un desaprofitament de les habilitats 
formatives adquirides pels seus treballadors.

Segons el treballat en els focus group i en les 
entrevistes realitzades, s’identifica certa ten-
dència a ocultar les titulacions acadèmiques 
quan sol·liciten determinats llocs de treball. Per 
a poder trobar treball en la zona, no és neces-
sari una formació altament qualificada, fins i tot 
es reconeix, en algunes ocasions, que pot arri-
bar fins a ser contraproduent el fet de posseir 
alguna titulació acadèmica i incloure-la en la 
sol·licitud de segons quin lloc de treball. Resulta 
costós integrar en la cultura laboral i empresa-
rial les potencialitats de la formació contínua i 
el reciclatge formatiu en aquesta comarca.

Existeix una gran dependència del sector de la 
construcció, heretada d’anys anteriors. Arran 
de l’última crisi, aquest sector s’ha enfrontat a 
una forta destrucció d’ocupació, i el problema 
es veu reflectit en els processos de reciclat-
ge formatiu del personal laboral. La transició 
dels afectats cap a altres ocupacions està sent 
més lenta del que volgueren les institucions 
públiques i organismes com CREAMA. Resulta 
necessari crear alternatives “creatives” en el 
procés de renovació del model productiu que 
genere oportunitats de reciclatge de llocs de 
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treball derivats de sectors ara en exclusió, com 
la construcció.

La formació contínua i la innovació no són pràc-
tiques integrades en l’activitat empresarial de 
la zona. L’activitat empresarial és molt intensi-
va, sobretot, en certs sectors com el turístic, i es 
basa en la formació prèvia i en l’experiència del 
dia a dia. No obstant això, existeixen diversos 
casos d’èxit empresarial on la formació contí-
nua és una pràctica habitual. A la comarca són 
diversos els casos d’èxit en empreses de diver-
sos sectors i s’és cada vegada més conscient 
que és necessària la formació contínua ade-
quada per a aconseguir un desenvolupament 
sostenible del negoci.

Emergeixen nous nínxols d’inserció soci-la-
boral que no compten amb l’oferta formativa 
adequada (sector nàutic, idiomes adaptats a la 
demanda turística, l’assistència a les persones 
dependents, etc.).

El sector nàutic té un elevat potencial laboral en 
la zona, encara que existeix una escassa oferta 
formativa en aquest camp. S’ha detectat que el 
sector nàutic ofereix a la comarca de la Marina 
Alta oportunitats laborals que no es poden co-
brir per la població resident a causa de l’escassa 
formació existent en aquest camp. les empreses 
del sector han d’acudir fora de la comarca a bus-
car els perfils professionals que necessiten.

Existeixen determinats llocs de treball que no 
poden ser coberts amb residents a la comar-
ca per falta de formació en aqueix camp, per 
exemple, ocupacions derivades del sector nàu-
tic (patró, mecànic de vaixell, etc.) (Fundació 
Bankia, 2019: 128).

La formació en idiomes és escassa entre el 
personal laboral del sector turístic, a pesar que 
l’empresariat demanda cada vegada més una 
major capacitació en aquest camp. Per això, es 
demanda, per part de l’empresariat, una major 
formació en idiomes, com una eina útil per a 
millorar el servei en l’activitat turística.

El sector serveis a la tercera edat és una activi-
tat en creixement, per la qual cosa es recomana 
invertir recursos formatius en aquesta àrea. Te-
nint en compte el progressiu envelliment de la 
població, més accentuat fins i tot en la Marina 
Alta, el sector de serveis a la tercera edat –tant 
lúdics com assistencials- presenta una opor-
tunitat clara de desenvolupament de negoci i 
inserció laboral. s’hauria de destinar recursos 
a la formalització del sector i formació i profes-
sionalització dels seus treballadors.

Hi ha determinats oficis en decadència degut, 
en part, a l’escassa oferta formativa que podria 
fer-los ressorgir. El sector de l’agricultura està 
en decadència i això va en línia amb la falta de 
formació, innovació i emprenedoria en aquest 
sector. l’abandó dels cultius és una preocupació 
a la qual les institucions necessiten posar solu-
ció. si no es corregeix el sector agrícola en ter-
mes de formació, innovació i emprenedoria, es 
corre el risc de no trobar treballadors adequats 
per a renovar generacionalment les terres i els 
mètodes de treball actuals.

L’empresariat de la zona reconeix la diversitat 
de formació professional existent, encara que 
demanda, principalment, competències trans-
versals i coneixements pràctics. L’oferta de for-
mació professional en el conjunt de la comarca 
és bona i diversa. cal ressaltar la bona oferta 
formativa en cicles i cursos de formació pro-
fessional que existeix a la comarca. El CDT, els 
diferents IES i entitats com CREAMA ofereixen 
formació especialitzada en aquests àmbits.

“L’oferta formativa de l’àrea funcional es dis-
tribueix en 13 centres amb 1.724 estudiants 
que cursen 14 famílies professionals, especial-
ment Administració i gestió (24,1%), Activitats 
físiques i esportives (12,6%) i Informàtica i co-
municacions (12,6%)”. (Fundació BANKIA, 2019: 
128).

El coneixement pràctic de l’alumnat recentment 
titulat és una de les manques principals que 
subratlla l’empresariat local. Es detecten diver-
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ses queixes que, encara que a nivell teòric, els 
futurs treballadors ixen preparats, li falla l’ele-
ment pràctic a l’hora de desembolicar-se en un 
lloc de treball. Hauria de valorar-se l’actual for-
mació teoricopràctica i encaminar-la cap a una 
formació veritablement dual, amb presència en 
l’empresa des del primer moment i amb un tre-
ball remunerat.

Finalment, cal destacar el FOCUS GROUP, i els 
seus resultats, realitzat a la Marina Alta. En pri-
mer lloc, coincideixen que la nova oferta forma-
tiva que s’implante haurà de tindre un caràcter 
transformador. De res serveix, segons assenya-
len els assistents, l’ampliació de possibilitats 
formatives en aquells camps en els quals, hui 
dia, existeix demanda, però limiten les potenci-
alitats d’innovació en el territori. A partir d’ací 
es crea un debat respecte a la relació entre 
demanda formativa i condicions laborals. En 
aquest sentit, reconeixen que existeix correlació 
directa ja que les condiciones soci-laborals que 
predominen en el sector serveis (principalment 
en l’hostaleria) determinen el rebuig generalit-
zat de la joventut a especialitzar-se i formar-se 
en l’àrea de l’hostaleria. Per tant, qualsevol pro-
cés de revisió, reestructuració i millora de les 
condicions laborals, en aquest sector, afectaria 
positivament el seu desenvolupament profes-
sional i formatiu. D’aquesta manera, conclouen 
que qualsevol iniciativa de caràcter formatiu ha 
d’anar acompanyada d’accions transversals, 
tractant d’incidir de manera directa en les re-
lacions soci-laborals dels treballadors i treba-
lladores del territori. Un dels primers passos 
recau sobre el propi empresariat ja que haurà 
de posar en valor la importància de la formació 
com a element diferenciador en la seua activitat 
empresarial.

Per a afavorir l’adaptació a les transformacions 
contemporànies i el desenvolupament inno-
vador es posa en valor les següents branques 
professionals:

a) Informàtica i telecomunicacions avançades

b) Innovació agroalimentària

c) Sector nàutic

d) Serveis d’atenció a persones majors

e) Gastronomia

f) Comerç i Màrqueting

g) Gestió d’empreses turístiques

4. GESTIÓ I INNOVACIÓ RESPECTUOSA 
AMB ELS RECURSOS I EL MEDI AMBIENT. 
INTEL·LIGÈNCIA TERRITORIAL APLICADA Al 
TURISME

La Comunicació de la Comissió Europea titulada 
“Europa, primera destinació turística del món: 
un nou marc polític per al turisme europeu” 
(2010) buscava definir un nou marc d’acció vin-
culat a l’Estratègia Europa 2020 per al creixe-
ment intel·ligent, sostenible i integral, i establia 
entre les seues accions «promoure el desenvo-
lupament d’un turisme sostenible, responsable 
i de qualitat». A Europa i a Espanya les accions 
que es proposen per a aconseguir l’objectiu de 
millorar la sostenibilitat del sistema turístic 
passen per propostes innovadores, cooperació 
i aliances com el desenvolupament del que ha 
vingut a denominar-se destinacions turístiques 
intel·ligents. 

El concepte destinació turística intel·ligent se 
sustenta sobre un enfocament científic cone-
gut des de finals dels anys noranta del segle 
XX com a “intel·ligència territorial”, i que pretén 
estructurar els coneixements que asseguren 
un ús sostenible del territori a nivell ambien-
tal, econòmic i social (Luque, Zayas i Car, 2015: 
1-2). En realitat, va anar l’any 2000 quan es va 
realitzar la primera definició d’intel·ligència ter-
ritorial, entesa, més que com una ciència, com 
un enfocament científic; com “un mitjà per als 
investigadors, per als actors i per a la comunitat 
territorial d’adquirir un millor coneixement del 
territori, però també de controlar millor el seu 
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desenvolupament” (Girardot, 2010, 15). La intel-
ligència territorial és un enfocament que mobi-
litza les intel·ligències dins d’un espai geogràfic 
amb el propòsit de millorar el benestar indivi-
dual i augmentar la resiliència de l’enclavament 
en el marc del desenvolupament sostenible. És 
un enfocament transversal que involucra la 
consideració de tots els sectors d’activitat i la 
mobilització dels actors del territori i investiga-
dors institucionals interdisciplinaris (Perea-Me-
dina, Navarro-Jurado i Luque-Gil, 2018). 

Es diu que els reptes d’un enclavament passen 
per mobilitzar el coneixement i fomentar l’apre-
nentatge, per a competir en un context com-
plex i millorar els serveis que s’ofereixen als 
ciutadans. La intel·ligència territorial té com a 
objectiu constituir un conjunt de coneixements 
procedents de diferents disciplines, que millo-
re el coneixement de l’estructura i dinàmica 
del territori (Girardot, 2002). Segons De Séde–
Marceau (2002) en Luque, Zayas i Car, (2015), 
els objectius de la intel·ligència territorial són: 
coordinar les dimensions econòmiques, socials, 
polítiques, mediambientals a l’hora d’intervin-
dre; identificar els recursos territorials; fomen-
tar la participació ciutadana; recopilar i tractar 
la informació per a millorar la seua explotació; 
transmetre a tots els actors territorials la in-
formació; efectuar diagnòsTIC territorials que 
caracteritzen la situació ambiental i que ens 
permeten comprendre els mecanismes del sis-
tema territorial des de diferents òptiques dis-
ciplinares. En resum, un control racional de les 
informacions territorials en tota la seua com-
plexitat i diversitat, per a abordar els proble-
mes.

La intel·ligència territorial és un concepte que 
integra diversos eixos interrelacionats: geogra-
fia, sistemàtica, informàtica i comunicació, que 
generen un continu flux de dades. No ha de ser 
concebuda com una disciplina; no és la simple 
suma de coneixements, sinó que es conforma 
com un conjunt de sabers obtinguts mitjançant 
l’observació i el raonament estructurat. Es con-
cep com un procés que es basa en l’enteniment 

que articula el coneixement, sent imprescin-
dibles la co-participació, la co-construcció i la 
col·laboració duta a terme pels diferents actors 
(Frediani, 2012; Perea-Medina, Navarro-Jura-
do i Luque-Gil, 2018). Un lloc caracteritzat per 
la intel·ligència territorial implica la presència 
d’actors que desenvolupen aquesta qualitat. 
Per tant, diem que hi ha intel·ligència territorial 
quan els diferents actors del territori coneixen 
bé l’enclavament, o l’intenten conéixer, mitjan-
çant el maneig de tota mena d’informació, i la 
utilitzen de manera sostenible per a impulsar el 
desenvolupament. La intel·ligència territorial és 
una eina que permet aconseguir les aspiracions 
dels actors del territori, més que concebent el 
territori com un mercat, com un espai partici-
patiu i de col·laboració. Els instruments propis 
de la intel·ligència territorial, entesos com a 
dispositius d’observació dels territoris, podrien 
servir per a comprendre, analitzar i desenvo-
lupar ciutats intel·ligents i destinacions turísti-
ques intel·ligents. Els territoris intel·ligents són 
la manifestació de la sostenibilitat, del pano-
rama digital i del coneixement sobre una refe-
rència espacial concreta, de la mateixa manera 
que s’ha manifestat en l’esfera empresarial, en 
la comunicació o en esfera social (Fernández, 
2015). En la gestió de territoris intel·ligents, la 
Geografia juga un rellevant paper perquè és la 
disciplina a la qual el concerneix establir les ba-
ses teòriques per a abordar els conflictes terri-
torials, considerant l’influx de les TIC.

Una de les primeres definicions de territoris in-
tel·ligents a Espanya, la van realitzar Vegara i 
Rivas (2004) assenyalant que eren aquells llocs 
que buscaven un desenvolupament sostenible 
a partir de la innovació i cerca dels avantatges 
competitius, integrant objectius de caràcter 
econòmic, social i mediambiental. Són espais 
que aprenen contínuament, sumant les intel·li-
gències individuals per a desenvolupar proces-
sos col·lectius d’instrucció. Són territoris capa-
ços d’atraure i retindre recursos clau, a partir 
del coneixement, de la gestió estratègica dels 
recursos propis i de la integració d’agents lo-
cals i externs. 
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Els territoris intel·ligents són llocs que pre-
senten la virtut del continu aprenentatge, de 
l’adaptació davant les contingències, de ma-
nera que augmenten els nivells de qualitat de 
vida i benestar dels individus que els habiten 
(Jakinbask, 2007). Són territoris en els quals el 
saber, la creativitat, la innovació i la sostenibi-
litat mediambiental, econòmica i social estan 
sempre presents, sent les noves tecnologies 
de la informació i comunicació fonamentals en 
el seu desenvolupament. La màxima expressió 
d’aquests territoris intel·ligents és el que hem 
vingut denominant amb “smart city” o “ciutat in-
tel·ligent”; sistemes urbans eficients gràcies a 
la implementació de la tecnologia.

El terme smart city o ciutat intel·ligent és cada 
vegada més utilitzat. Va aparéixer en la litera-
tura científica a la fi dels noranta (Van Baste-
laer, 1998), com la incorporació de tecnologia 
digital a la ciutat. És l’encarnació de l’era digital 
sobre un enclavament espacial concret, la ciu-
tat. Les ciutats intel·ligents són aquelles ciutats 
que usen les TIC per a fer que les seues infra-
estructures, dotacions, serveis i administració 
pública siguen més interactius, accessibles i 
operatius per als ciutadans. Es presenten com 
un nou model de desenvolupament urbà sus-
tentat en les noves tecnologies, en el concepte 
de sostenibilitat, en l’eficiència i en la integració 
d’infraestructures (Figura 4). Són enclavaments 
que intenten millorar l’economia i qualitat de 
vida dels seus habitants sostenint un fort com-
promís amb el mitjà i incorporant coneixement 
(Sigalat et al, 2018). 

Figura 4: Vectors de desenvolupament de les Smart Cities. 

Elaboració pròpia a partir de Segittur (2015)

Alguns autors conceben a les ciutats intel·li-
gents com a ecosistemes; és a dir, com a co-
munitats d’organismes que interactuen en un 
enclavament, i generalment es descriuen com 
a xarxes complexes formades a partir de les 
interdependències dels recursos (Gretzel et al., 
2015). La indústria de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació (TIC) també utilitza 
el terme ecosistemes digitals, que se centren 
en les interaccions entre els agents tecnològics 
(dispositius, bases de dades, programes, etc.) 
i els fluxos d’informació respectius i formen 
la infraestructura per als ecosistemes urbans 
digitals (Anthopoulos, Janssen i Weerakkody, 
2019). No obstant això, les ciutats intel·ligents 
no es fonamenten només en les noves tecnolo-
gies, sinó també en la creativitat de les perso-
nes que les gestionen i que tracten de governar 
aspectes com l’economia, el medi ambient, la 
mobilitat, l’accessibilitat o la cultura. Llocs per 
al bon viure, on es promou una economia soste-
nible, una gestió prudent dels recursos i altes 
dosis de participació ciutadana.

El Grup Tècnic de Normalització 178 de Aenor 
(AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003) defineix la ciu-
tat intel·ligent (smart city) com “la visió holística 
d’una ciutat que aplica les TIC per a la millora 
de la qualitat de vida i l’accessibilitat dels seus 
habitants i assegura un desenvolupament sos-
tenible econòmic, social i ambiental en millora 
permanent. Una ciutat que permet als ciuta-
dans interactuar amb ella de manera multidis-
ciplinària i s’adapta en temps real a les seues 
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necessitats, de manera eficient en qualitat i 
costos, oferint dades obertes, solucions i ser-
veis orientats als ciutadans com a persones, 
per a resoldre els efectes del creixement de les 
ciutats, en àmbits públics i privats, a través de 
la integració innovadora d’infraestructures amb 
sistemes de gestió intel·ligent”.

A Europa s’està impulsant una estratègia per al 
desenvolupament d’intel·ligència a les ciutats, 
i a Espanya el govern de l’estat ha obert línies 
de finançament als municipis perquè posen en 
marxa projectes d’intel·ligència territorial. Ens 
encaminem cap a un model urbà on totes les pe-
ces del sistema estaran interconnectades, sent 
possible la interacció entre elles en temps real i 
l’avaluació de l’eficiència dels recursos i serveis 
que es presten, en tindre controlada i mesura la 
informació. Dins del sector turístic s’estan pro-
movent processos de “intel·ligència” aplicats a 
les destinacions turístiques, fonamentats en la 
governança i en el treball amb els actors. La des-
tinació turística intel·ligent comporta l’adaptació 
del concepte smart city a l’àmbit turístic, fent 
referència a aquells llocs que, mitjançant l’ús de 
les noves tecnologies, interconnecten totes les 
peces del sistema territorial i turístic per a opti-
mitzar els seus recursos a la recerca d’una ma-
jor eficiència i interactivitat. No obstant això, cal 
assenyalar que existeixen aspectes diferencials 
entre les destinacions turístiques intel·ligents 
i les smart city. En les destinacions turístiques 
intel·ligents qui impulsa la incorporació d’intel·li-
gència és la pròpia dinàmica turística; el públic 
objectiu són els turistes; els límits geogràfics de 
la destinació són difusos; el procés d’interacció 
amb l’espai abasta des de la cerca de la destina-
ció i planificació del viatge, passa per l’experièn-
cia i acaba en la difusió del realitzat una vegada 
conclosa l’estada; i els objectius estan lligats a 
l’increment de competitivitat de les destinacions 
i a la millora de l’experiència del turista, men-
tre que les ciutats intel·ligents estan orienta-
des a millorar la governabilitat de la mateixa i 
a incrementar la qualitat de vida dels residents 
(López d’Àvila i García Sánchez, 2013; Lamsfus i 
Alzur-Sorzabal, 2013).

El problema és que s’està produint una ali-
enació del concepte intel·ligència territorial. 
Això succeeix des del moment en què nom-
broses destinacions turístiques, que aspiren a 
convertir-se en “intel·ligents”, estan apostant 
exclusivament pel tecnològic, oblidant-se, en 
la majoria dels casos, dels actors del territori, 
vertaders orquestadors en qualsevol procés 
de canvi i millora (Perea-Medina, Navarro-Ju-
rado i Luque-Gil, 2018). Davant una estratègia 
de transformació d’una destinació turística en 
“Smart” les tecnologies han de ser el mitjà per 
a l’intercanvi de la informació i el coneixement, 
però no la fi de les propostes. El nou paradigma 
de les “destinacions turístiques intel·ligents” 
obri noves possibilitats al desenvolupament 
d’aplicacions i eines que vinculen la Intel·ligèn-
cia Territorial amb les destinacions turístiques.

4.1 LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES 
INTEL·LIGENTS COM A RESPOSTA A LA 
SOSTENIBILITAT DEL SECTOR

El turisme té lloc en un espai geogràfic concret, 
el qual proporciona els recursos que fan possi-
ble el desenvolupament de productes suscepti-
bles de ser consumits. En ell trobem diferents 
actors involucrats, els quals podrien arrancar 
iniciatives pròpies de la intel·ligència territori-
al. Com ja s’ha apuntat, el fenomen turístic ha 
evolucionat; ara tot se centra en un turista que 
busca experiències i emocions, que valora el lo-
cal. És per això que el sector turístic s’ha recon-
vertit fugint de l’estandardització, revaloritzant 
l’essència dels llocs, i evitant el conflicte amb 
els amfitrions. Tenim a Espanya destinacions 
turístiques consolidades, que han començat a 
experimentar una situació d’estancament i que 
han vist en els conceptes “intel·ligència territo-
rial” i “destinació turística intel·ligent”, la seua 
eixida als problemes de competitivitat i sosteni-
bilitat que es trobaran en el mitjà i llarg termini 
(Perles et al, 2017). 

És en aquest context, on la intel·ligència ter-
ritorial aporta eines i experiències perquè el 
desenvolupament del turisme puga ser font de 
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redistribució de riquesa i millore qualsevol so-
cietat. En aplicar el concepte d’intel·ligència per 
a satisfer les necessitats dels viatgers abans, 
durant i després del seu viatge, les destinacions 
podrien augmentar el seu nivell de competitivi-
tat (Buhalis i Amaranggana, 2013).

El turista fa ús de la tecnologia per a obtin-
dre serveis personalitzats segons les seues 
necessitats i interessos, desmarcant-se de les 
pautes que el productor de serveis vol impo-
sar o dels serveis que les pròpies destinaci-
ons ofereixen. La nova generació de turistes 
valora molt positivament poder integrar-se 
digitalment en la destinació abans, durant, i 
després de la visita (Fernández et al, 2017). Es 
produeix així l’apoderament del turista gràcies 
a la democratització de les TIC, que li permet 
anar prenent decisions al llarg del viatge turís-
tic, sent així els protagonistes en la creació de 
les seues pròpies experiències (Celdrán et al., 
2018). L’augment del nombre de turistes joves 
(el 25% del total segons la OMT), amb un bon 
maneig de les TIC, explica la major demanda 
d’innovació en les destinacions. Són els seus 
hàbits de consum i el seu comportament el 
que està incentivant la transformació de les 
destinacions, els qui desenvolupen les infraes-
tructures necessàries per a satisfer les seues 
necessitats.

Segons Sigalat et al (2018), una Smart city 
convertida en una destinació turística intel-
ligent és una ciutat que pretén implantar un 
model de turisme sostenible, aprofitant per a 
això els seus recursos al màxim amb la finali-
tat de millorar la vida de turistes i d’amfitrions. 
La tecnologia és un factor essencial, ja que 
permet interconnectar serveis públics i privats 
i a aquests amb els usuaris. Es persegueix així 
aconseguir l’eficiència, en l’ús de l’energia i 
d’altres recursos, i augmentar la satisfacció 
de les persones pel servei rebut. D’aquest pa-
radigma sorgeix el Smart Tourist, un tipus de 
turista que està hiperconectat a la xarxa, que 
consumeix contingut a qualsevol hora, a través 
de diferents canals. Un nou turista cada vega-

da més exigent i que valora poder integrar-se 
digitalment amb la destinació abans, durant i 
després de la visita. 

Per a aconseguir una implantació real del con-
cepte “smart city” a les ciutats turístiques, és 
imprescindible un compromís amb el mitjà, 
connexió i la col·laboració d’agents públics i 
privats, ciutadans i de persones expertes de di-
ferents disciplines. La participació dels agents 
ajuda a millorar la governança de les destina-
cions turístiques (Figura 5). A grans trets, una 
destinació turística intel·ligent és un espai amb 
un ús turístic correctament gestionat (Luque, 
Zayas i Car, 2015,4).

Taula 6: Beneficis per a la destinació després de l’adop-

ció i desenvolupament del model per a destinacions in-

tel·ligents

Font: GVA Invat.tur (2015).

Hui dia, comptem amb els sistemes necessa-
ris de bases de dades geogràfiques (SIG) que 
permeten la centralització i distribució de la in-
formació geogràfica, així com la seua constant 
actualització. Uns sistemes que permeten cal-
cular indicadors, filtrar les dades i adequar-los 
a les necessitats; i elaborar representacions 
cartogràfiques. Tota aquesta informació, cor-
rectament organitzada i gestionada, ajuda al fet 
que els actors clau en la destinació compren-

Beneficis per a la destinació després de l'adopció i desenvolupament del model 
per a destinacions intel·ligents

Diferenciar la destinació per la millora de la qualitat de vida implícita en el 
model.

Avançar cap a un desenvolupament turístic sostenible.

Conformar una destinació turisme accessible, tant des del punt de vista físic 
com digital.

Incorporar els principis de la governança a la gestió turística.

Reforçar la competitivitat i millorar el posicionament de la destinació.

Aprofitar les oportunitats de la ràpida adopció de les TIC per part de la demanda 
turística, així com del relativament alt nivell d'utilització de les TIC en les empre-
ses i serveis turístic

Desenvolupar una gestió turística més avançada basada en el coneixement i en 
un nou marc de relacions dels agents turístic.

Adoptar un paper proactiu en l'aplicació de noves tecnologies d'acord amb la 
singularitat de cada destinació.

Millorar l'eficiència en la gestió de la destinació en tots els àmbits (màrqueting, 
gestió ambiental, mobilitat, etc.).

Afavorir un entorn d'innovació oberta en la destinació mitjançant noves dinàmi-
ques de col·laboració i intercanvi de coneixement.

Impulsar l'emprenedoria i els nous models de negoci a través de l'associació de 
l'activitat turística amb les TIC.
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guen perfectament el funcionament d’aquest, 
es definisquen els objectius de l’espai i el paper 
de cada actor (administració, empresa i societat 
civil), i s’establisquen les xarxes de col·labora-
ció. Tot això, al costat d’una experiència turística 
millorada, a una gestió eficient dels recursos i 
al desenvolupament de plataformes d’informa-
ció més intel·ligents, generen les bases per a 
la creació d’una destinació turística intel·ligent 
(Buhalis i Amaranggana, 2013). 

Figura 5: Les dimensions d’una destinació turística intel-

ligent.

Font: Elaboració pròpia.

Existeixen autors que indiquen que els con-
ceptes smart city o smart tourism destination 
aporten poc més que les innovacions urbanes 
estàndard. Són conceptes ambigus que han tin-
gut més recorregut mediàtic que pràctic. Exis-
teixen dubtes sobre si una destinació turística 
intel·ligent és en el fons el mateix que una ciu-
tat intel·ligent. I la veritat és que no és senzill 
establir un límit conceptual entre tots dos. Tot 
destinació turística necessita construir-se so-
bre un sistema territorial intel·ligent. Per tant, 
més que conceptes diferents podríem parlar 
de complementaris sempre que els límits geo-
gràfics entre destinació turística i ciutat siguen 
coincidents. Ciutadans residents en la destina-
ció i visitants comparteixen un mateix espai.

No obstant això, tal com expressen Luque, 
Zayas i Car (2015), encara que les destinacions 

turístiques intel·ligents basen el seu desenvo-
lupament en una utilització sostenible de terri-
tori i en les noves tecnologies de la informació 
i la comunicació, en la major part dels casos 
s’han desenvolupat sistemes turístic tecnolò-
gics, “sense plantejar-se un sistema integral 
que conjumine tant els mètodes que perme-
ten millorar la interacció i integració del turista 
amb la destinació, com el desenvolupament de 
processos que milloren la qualitat de vida dels 
residents i fomenten la sostenibilitat, en un ves-
sant econòmic, ecològica i social”. Efectivament, 
el procés de transformació d’una destinació tu-
rística a una destinació turística intel·ligent ha 
d’integrar altres aspectes, a més de l’estricta-
ment turístic, com el tecnològic, econòmic, soci-
al, mediambiental, arquitectònic, jurídic, cultu-
ral, entre altres (López d’Àvila i García Sánchez, 
2013). Es necessita que els agents cooperen i 
compartisquen coneixement, i transparència 
per part de l’administració pública, fomen-
tant una governança transparent i compartida 
que permeta aconseguir tots els aspectes que 
abasta la conversió d’una destinació turística 
en intel·ligent.

Com s’apuntava anteriorment en el text, bona 
part de les accions implementades en les des-
tinacions, s’han vinculat amb el desenvolupa-
ment d’aplicacions tecnològiques aïllades, no 
implicades en un projecte sistèmic. Però cal 
recordar que les noves tecnologies no resolen 
tots els problemes derivats del fenomen turís-
tic. Problemes que moltes vegades depenen 
d’un model turístic intensiu que no se sosté. 
La tecnologia és un gran suport que facilita la 
gestió de les destinacions, però no és la solució 
definitiva als problemes que se li plantegen al 
sector. Ha de ser considerada com un mitjà i no 
com una fi, per a millorar la qualitat del servei 
turístic i les condicions de vida de la població 
amfitriona. Les destinacions turístiques han de 
repensar-se secundant-se en les TIC, sabent 
que són eines amb un enorme potencial, però 
sent conscients de les seues limitacions. D’al-
tra banda, donada la diversitat i complexitat 
dels espais turístic presents a Espanya, sembla 
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oportú individualitzar models de destinacions 
turístiques intel·ligents ateses les característi-
ques de cadascun de les destinacions. Després 
d’un diagnòstic i caracterització, desenvolupar 
la intel·ligència i les tecnologies més oportunes 
per a cadascun d’ells.

Crida l’atenció com en la configuració de ciutats 
intel·ligents i de destinacions turístiques intel·li-
gents la societat civil ha quedat al marge. És a 
dir, els ciutadans no han sigut consultats sobre 
si volien que la seua ciutat es convertira en in-
tel·ligent, o sobre com hauria de ser la transfor-
mació, la qual cosa converteix a la implantació 
del model en una qüestió ideològica i política. 
Altres obstacles per a la implementació de des-
tinacions turístiques intel·ligents són les situa-
cions de competència entre administracions i 
institucions, l’escàs interés del procés per part 
dels dirigents, la falta de formació d’aquests, 
els alts costos de la coordinació, de les eines 
i de la informació compartida i la complexitat 
de treballar amb fenòmens sociològics. Sembla 
evident que l’era de la informació suposa tant 
reptes com oportunitats, però saber mobilitzar 
els recursos i les tecnologies i tindre capacitat 
d’adaptació davant els canvis és fonamental si 
es desitja continuar liderant el sector turístic a 
nivell internacional. 

En l’última assemblea de l’Institut Valencià de 
Tecnologies Turístiques (Invattur) de Benidorm, 
celebrada el mes de juny passat, es va establir 
el reglament, així com els instruments que re-
gularien els municipis de la xarxa de destina-
cions turístiques intel·ligents de la Comunitat 
Valenciana. En l’actualitat formen part 48 muni-
cipis, dels quals 12 pertanyen a la província de 
Castelló, 15 a la de València i 21 a la d’Alacant. 
Dels quals sis formen part de la Marina Alta: 
Altea, Calp, Benissa, Dénia, Mancomunitat Vall 
de Pop i Xàbia. Particular rellevància té Calpe, 
que al novembre de 2019, ha entrat en la xarxa 
de destinacions intel·ligents que gestiona SE-
GITTUR (Societat Estatal Espanyola dedicada a 
la gestió de la innovació i les tecnologies turís-
tiques) i la Secretaria d’Estat de Turisme, dels 

quals formen part també Benidorm i uns altres 
igualment competitius. El municipi de Calp2, ha 
quedat integrat en un nivell tres, màxim previst 
per a poder sumar-se a aquesta xarxa en com-
plir els tres requisits necessaris: haver passat 
un autodiagnòstic sobre el model de Destinació 
Turística Intel·ligent (DTI) establit per l’Agència 
Valenciana de Turisme, comptar amb un pla es-
tratègic de DTI i a més, haver iniciat actuacions 
en aquesta matèria. En aquest sentit, Calp té 
previst instal·lar tecnologia de captació i ges-
tió de dades turístiques, és a dir, sensors que 
monitoraran diferents aspectes del municipi, ja 
siga el trànsit i places d’aparcament, el consum 
d’aigua, la quantitat de residus, el nombre de 
turistes a les platges, etc.; així com un quadre 
de comandament de control on es registraran 
totes aquestes dades. La recopilació d’aquesta 
informació, que es podrà consultar en temps 
real, té com a fi millorar els serveis oferits al tu-
rista, a més de ser una destinació més eficient 
en la gestió dels seus recursos. La implantació 
tecnològica per a convertir a Calp en una des-
tinació turística intel·ligent està inclosa dins de 
l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sosteni-
ble i Integrat (EDUSI) “Revitalitza Calp” que està 
cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional en el marc dels Fons FEDER 
2014-2020. Formar part de la Xarxa de Destina-
cions Turístiques Intel·ligents implicarà que tota 
la gestió turística de Calp es realitzarà sota uns 
paràmetres determinats relatius a l’accessibi-
litat, sostenibilitat mediambiental i aplicació de 
tecnologies en la gestió turística del municipi. 
A més, la localitat podrà accedir a subvencions 
que oferisca tant l’Agència Valenciana de Turis-
me com SEGITTUR per a inversions en tecno-
logia.

Amb tot això el que es pretén és una millor ges-
tió del turisme en el municipi i d’altra banda, 
una millor experiència per al turista.

 

2 Las Provincias, 14 de novembre de 2019.
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En el cas de la Comunitat Valenciana, cal des-
tacar l’aplicació d’un model que es basa en l’ús 
d’un sistema d’indicadors que permet concre-
tar la situació de cada destinació, a manera de 
diagnòstic sintètic, i fixar les metes de la ges-
tió turística. Els indicadors s’estructuren en 9 
àmbits, directament derivats del model, més 
un àmbit addicional que conté els indicadors 
d’evolució de l’activitat turística, que permeten 
mesurar l’impacte de les accions derivades del 
model DTI en les variables bàsiques de la desti-
nació (ocupació, despesa, ocupació, estacionali-
tat, etc.). L’organització del sistema d’indicadors 
se sintetitza en governança, sostenibilitat, ac-
cessibilitat, innovació, connectivitat, intel·ligèn-
cia, informació, màrqueting en línia i evolució de 
l’activitat turística. Les destinacions turístiques 
poden aplicar aquest sistema mitjançant l’ei-
na d’autodiagnòstic DTI, disponible online, amb 
l’ajuda d’aquesta Guia d’implantació. Així, d’una 
banda estan els més avançats, nou en total, en-
tre els quals es troben Benidorm, Finestrat, La 
Vila Joiosa, València, Calp o Villena. En un se-
gon estadi figuren altres sis localitats que estan 
en procés de ser DTI i ja compten amb autodi-
agnòstic, com Alacant, Castelló, Alcoi, Gandia o 

Peníscola. L’últim estadi és el d’aquells muni-
cipis que també volen transformar-se en Des-
tinacions Turístiques Intel·ligents (DTI), en total 
trenta-tres municipis de la Comunitat Valencia-
na, però que tenen menors capacitats. 

Finalment, cal destacar que, en un marc de go-
vernança, la planificació i gestió dels espais tu-
rístic no es concep sense la participació de la 
societat local en processos que repercuteixen 
en la seua qualitat de vida. La participació va 
associada a la comunicació de les iniciatives 
públiques i requereix un esforç tant d’elabora-
ció de la informació com de difusió intel·ligible 
d’aquesta. Sens dubte, un procés participatiu és 
més lent i costós que els terminis d’exposició 
pública que preveu la normativa per a deter-
minats instruments de planificació. No obstant 
això, tant les aportacions de la ciutadania al 
diagnòstic de la situació i les propostes conse-
güents, com la gestació d’un projecte compartit 
socialment, que evite conflictes futurs, justifi-
quen aquest esforç addicional. TERRITORIDÉ-
NIA, el procés de participació per a la redac-
ció del Pla General Estructural de Dénia, és un 
exemple interessant d’involucració de la ciuta-

Figura 6. Nivells en la Xarxa de Destinacions turístiques 

intel·ligents de la C. V.

Font: Invat.tur
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dania en l’elaboració de l’esmentat pla. La web 
del procés va actuar com a repositori d’infor-
mació dels documents anteriors al procés, de 
les accions de comunicació i participació (expo-
sició itinerant, presentacions, tallers, etc.) i de 
les versions preliminars del Pla. La informació 
es presenta de manera molt gràfica i amb una 
cartografia de síntesi que facilita la comprensió 
de les propostes urbanístiques, i ho podem veu-
re en la guia que en 2017 va realitzar INVATTUR 
perquè s’adheriren aquells municipis potenci-
alment intel·ligents de la Comunitat Valenciana. 

4.2 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Les activitats vinculades amb el turisme cons-
titueixen en l’actualitat un motor de desenvo-
lupament territorial i de dinamització social i 
econòmica en els espais d’acolliment i de po-
sada en valor com a activitat principal o com-
plementària a l’estructura productiva. Al costat 
dels aspectes positius, diversos informes insti-
tucionals i publicacions científiques han posat 
de manifest algunes disfuncionalitats amb l’en-
torn, la manera de vida tradicional i la població 
local en forma d’impactes negatius no desitjats. 
A vegades la «capacitat d’acolliment» de les ac-
tivitats turístiques per part dels territoris pre-
senta un difícil i inestable equilibri entre la des-
mesurada pressió dels visitants i la fragilitat 
dels components del medi natural i ecocultural. 
Moltes han sigut les veus qualificades, que des 
dels anys setanta del passat segle, han vingut 
denunciat des de les palestres de diversos fò-
rums i els mitjans de comunicació els riscos 
d’un ús irracional del territori i de més pressió 
il·limitada sobre els recursos naturals escassos 
i no renovables derivats del foment desaforat 
del turisme en considerar-lo la «panacea» per 
a reequilibrar els desajustaments interterritori-
als i minimitzar les conseqüències de la deriva 
de les polítiques globals (Martínez de Pisón, E., 
1972; Clement Cubillas, E., 1997).

De cara al futur, cal considerar i comprendre al 
turisme com un ancoratge d’oportunitats terri-
torials, socials i econòmiques mitjançant l’arbi-

tri d’una sèrie de mesures reguladores amb el 
propòsit de no aconseguir el llindar de satura-
ció i de banalització dels llocs. Un dels aspectes 
clau de la gestió de les destinacions turístiques 
serà l’eficiència de la governança o el «bon go-
vern dels territoris» basada en una responsabi-
litat compartida, inclusiva i transparent darrere 
d’un desenvolupament sostenible i durador. La 
preocupació de la societat i la renovació del con-
cepte de «territori», entés com una arquitectura 
d’arrel històrica i com un «palimpsesto» o «cò-
dex» on les successives cultures han deixat la 
seua petjada, comporta una nova cultura terri-
torial per a preservar l’herència o llegat, la me-
mòria col·lectiva com a referent identitari (Ma-
nifest Per una Nova Cultura del Territori, 2006). 
El territori ha passat, a partir de l’acceptació 
social, de ser considerat només un mer subs-
trat natural i suport físic a reconéixer-se com a 
recurs natural i cultural, instrument d’aprenen-
tatge històric, amb dimensió pedagògica de la 
construcció social, espai d’activitats d’oci i es-
barjo i generador de plusvàlues econòmiques 
(Ortega Valcárcel, J., 1998). Aquesta revolució 
en el pla teòric, metodològic i ètic, des del punt 
de vista aplicat, es resol en una complexa inter-
relació entre turisme, territori i patrimoni (Va-
lenzuela Rubio, M., 1986; Antón Clavé, S., 1998; 
Cañizares Ruíz, Mª. C., 2009). 

En aquest sentit, en els últims lustres la legis-
lació en matèria d’Ordenació del Territori s’ha 
preocupat de crear instruments associats a la 
conservació del medi natural i el desenvolupa-
ment turístic, en estreta relació amb el planeja-
ment urbanístic, que mitjançant la participació 
activa dels agents locals inclogueren unes di-
rectrius i normes sectorials de gestió territori-
al. L’erràtica evolució en l’elaboració, aprovació 
i aplicació dels nombrosos instruments d’orde-
nació del territori, en mans de les administraci-
ons autonòmiques i amb corresponsabilitat en 
les esferes municipals, vinculats amb iniciati-
ves de desenvolupament turístic no buiden in-
cògnites i presagien mals auguris per a avançar 
en una eficaç governança dels territoris, alguns 
en una localització en clar desavantatge geo-
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gràfic (ultraperifèrica, perifèrica o de vora) però 
amb grans esperances en la revaloració dels 
seus recursos naturals i culturals per part del 
turisme.

La mala praxi de la disciplina científica i la con-
fluència d’interessos especulatius han vulnerat 
els principis inspiradors de la Carta Europea de 
l’Ordenació del Territori, signada en 1983 ma-
terialitzats en quatre objectius fonamentals: 
el desenvolupament socioeconòmic equilibrat 
de les regions, la millora de la qualitat de vida 
quotidiana, la gestió responsable dels recur-
sos naturals i la protecció del medi ambient i, 
finalment, la utilització racional del territori3. 
Així, els mitjans de comunicació han traslladat 
a l’opinió pública nombrosos casos d’irregula-
ritats de projectes turístic per vulneració de les 
normatives específiques o sectorials incompa-
tibles amb els valors del patrimoni territorial. 
Un primer pas per a revertir la situació descrita 
és conéixer els reptes territorials diferenciats 
segons les modalitats turístiques per a acon-
seguir un consens en les línies estratègiques 
a planificar amb la incorporació de la dimensió 
ambiental, el model de gestió a implementar, les 
variables d’avaluació, els criteris de seguiment 
i, per descomptat, la viabilitat econòmica (Vera 
Rebollo, J. F., 1992). Els problemes detectats no 
són iguals, sinó que estan relacionats amb els 
diferents segments de turisme de «sol i platja», 
urbà, rural o dels espais naturals protegits. No 
obstant això, malgrat les especificitats de ca-
dascun dels territoris per la seua localització 
i per la intensitat d’ús turístic si comparteixen 
uns desafiaments territorials comuns de cara 
al futur darrere d’aconseguir els tres pilars bà-
sics que defineixen i componen el desenvolupa-
ment sostenible. 

En el cas de la Marina Alta, destaca la degra-
dació d’algunes zones del litoral. Determinades 
zones del litoral han patit, durant els anys del 
boom de la construcció, una elevada expansió 
urbanística que ha degradat àrees ambientals 

3 Carta Europea de la Ordenació del Territori. Estudis Territorials, 
10, pp. 161-164.

fràgils i fragmentat el territori. Ens sembla es-
pecialment important fer front a la degradació 
que presenten determinats trams costaners, 
per als quals caldrà actuar amb mesures de 
protecció i restauració del seu valor ambiental 
i paisatgístic. Així es demanda una major pro-
tecció de la zona d’interior. S’observa com l’ús 
residencial del sòl és més extensiu, de mane-
ra lògica, en la costa i com, a mesura que ens 
anem desplaçant cap a la zona interior de la co-
marca, el sòl passa a estar més protegit i con-
serva, en major mesura, el seu paisatge natural.

Això obliga a una major preservació i cura de 
l’entorn paisatgístic, ja que la Marina Alta es po-
siciona com un territori difícilment igualable a 
nivell nacional i internacional pel que fa al valor 
paisatgístic i climàtic. D’igual manera, compta 
amb un patrimoni natural i ecològic molt divers 
(tant en les zones d’interior com en les àrees del 
litoral). Alta preocupació per l’entorn paisatgís-
tic de les zones d’interior. La percepció és que, 
en l’àmbit empresarial, encara que hi haja camí 
per recórrer en aquest sentit, aquest interés i 
preocupació pel territori que ens envolta està 
cada vegada més interioritzat, sobretot, en els 
empresaris i empresàries de la zona Interior, on 
resulta més evident que l’entorn paisatgístic és 
un valor afegit de la seua activitat econòmica.

Alt nombre d’Espais Naturals Protegits. La Ma-
rina Alta compta amb nombrosos recursos na-
turals i paisatgístic amb un alt reclam turístic. 
La comarca disposa d’un total de 66 espais na-
turals protegits repartits per tot el territori. Hi 
ha espais protegits marítims, terrestres, aigua-
molls… concentrant-se, sobretot, en els muni-
cipis de la franja litoral –Calp (15), Dénia (14), 
Xàbia (11), Benissa (10), Teulada (8)- encara que 
no siguen els de major superfície protegida. En 
total, el 31,19% de la superfície del territori de 
la comarca està protegida, 23.643,09 hectàrees.

Més de la meitat de la superfície del territori 
està classificat com a forestal, concretament, el 
51,77%. Tractant-se d’una comarca costanera 
–amb l’explotació immobiliària que s’ha produ-
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ït en aquestes zones de forma generalitzada-, 
aquesta dada denota la importància i l’interés 
que es té a nivell institucional i social per la pre-
servació del paratge natural de la zona.

Imatge turística associada a la qualitat ambien-
tal i paisatgística. La imatge turística comarcal 
en l’exterior s’associa a una major qualitat am-
biental i paisatgística, enfront d’altres espais 
del propi País Valencià que s’identifiquen com 
a llocs més degradats. Ha d’aprofitar-se aquest 
factor precisament per a afermar la línia de 
qualitat que venim defensant. Sobretot, perquè 
és un espai atractiu per a demandes que saben 
apreciar tals components d’oferta i entorn.

Malgrat tot això, existeix un nivell insuficient de 
“compromís ambiental”. Referent al medi am-
bient i la seua conservació, la percepció gene-
ralitzada és que, encara que en el sector públic 
es realitzen accions per a la seua conservació, 
el grau de compromís és insuficient. En l’àm-
bit de les institucions governamentals (ajun-
taments, mancomunitats) i les organitzacions 
empresarials la percepció és positiva, encara 
que insuficient; no obstant això, quan s’inda-
ga sobre projectes concrets que es coneguen 
el grau de desconeixement és molt alt, sent el 
silenci, la majoria de respostes obtingudes. Si 
es pregunta pel sector privat, la resposta és 
aclaparadora. De moment, no està interioritzat 
entre el gruix de l’empresariat local el compro-
mís amb el manteniment i conservació del medi 
ambient, anteposant-se el benefici empresarial 
de cadascun.

5. ACTUACIONS D’ÈXIT EN MATÈRIA 
D’INNOVACIÓ TERRITORIAL

El sistema turístic a la Comunitat Valenciana, i 
particularment a la província d’Alacant, depén 
en la seua part més substancial de l’atractiu i 
comercialització d’un producte basat en el cli-
ma i la mar, fet que justifica el pes aclapara-
dor de l’oferta en els municipis litorals i preli-
torals. No obstant això, és possible parlar d’un 
lent procés de canvi en destinacions i creació 

de nous productes orientats a l’oci turístic, així 
com d’espais emergents, en els quals el tras-
país, la cultura, el turisme actiu i el paisatge i 
l’arquitectura tradicional conformen elements 
d’una oferta complementària. En síntesi, dos 
processos de component territorial defineixen 
la situació actual i les perspectives més imme-
diates:

a) La renovació i diferenciació de les destinaci-
ons convencionals de sol i platja, les princi-
pals línies de la qual de treball se centren en 
la millora d’imatge de les destinacions i en 
la creació de nous productes. Una línia en la 
qual es troben a faltar actuacions integrades 
i visions supramunicipals que contemplen 
processos i dinàmiques comunes que afec-
ten el turisme, i que, en el cas de la Marina 
Alta, es volen abordar des de CREAMA i as-
sociacions empresarials o entitats manco-
munades.

b) Paral·lelament es detecta una altra línia 
d’intervencions, amb una clara afectació 
territorial, consistent en el desenvolupa-
ment de nous espais emergents al turisme. 
A vegades es tracta de la creació d’ele-
ments d’oferta aïllats, mentre que en altres 
comarques són processos més i millor ori-
entats per part de determinats grups d’ac-
ció local, amb uns objectius centrats en la 
creació de productes diferenciats, vinculats 
a la gastronomia, el place branding, el pass-
aport “Marina Alta”, la pedra seca, les rutes 
del vi, el turisme nàutic, etc.

A continuació, s’adjunta informació i enllaços 
web a diferents projectes turístic de desenvo-
lupament comarcal que estan actualment en 
marxa a la Marina Alta.

Punt Nàutic -CREAMA www.nauticmarinaalta.
org

Projecte experimental desenvolupat per CREA-
MA en el marc de l’Acord comarcal per l’Ocu-
pació de la Marina Alta (PACTEma), a partir del 
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qual s’ha elaborat un mapa empresarial de les 
empreses turístiques del sector nàutic, amb la 
finalitat de visibilitzar i impulsar les activitats 
turístiques i d’oci oferides, que permeta l’impuls 
del sector com a producte turístic d’alt valor.

Dins del marc del projecte, s’ha dissenyat el pro-
ducte turístic “Setmana Blava” a través del qual 
es pretén dinamitzar el turisme, atraient nous 
perfils de turistes i promocionant els recursos 
turístic vinculats amb la nàutica disponibles a la 
Marina Alta més enllà de la temporada estival.

Descobrir La Marina Alta -MACMA- http://
www.macma.org/descobrir-la-marina/

Des de la Mancomunitat Cultural de la Marina 
Alta s’ha elaborat un mapa turístic i cultural 
de la comarca on es presenten tots els recur-
sos naturals i culturals del territori. El projecte 
està en procés de desenvolupament i amb ell, 
es pretén oferir un directori de recursos classi-
ficats segons tipus perquè puguen ser visitats 
tant per residents com turistes que venen a la 
comarca.

Vall de Pop valldepop.novitur.com

Projecte supramunicipal de 8 municipis d’inte-
rior de la Marina Alta: Benigembla, Murla, Par-
cent, Alcalalí, Xalò, Llíber, Senija i Benissa.

Aquest projecte pertany a l’Oficina de Turisme 
de la Vall de Pop, que es troba dins de la Xarxa 
Tourist Info (Oficines d’Informació Turística de 
la Comunitat Valenciana).

Des d’aquest, es promouen els recursos cultu-
rals i mediambientals dels pobles que ho con-
formen oferint diferents productes turístic a 
través d’una ruta turística que els uneix posant 
en valor els recursos propis i promocionant el 
turisme alternatiu.

Ruta dels Riu Raus http://www.rutadelsriu-
raus.es/

“La Ruta dels Riuraus” pretén informar sobre 
un conjunt d’elements històrics que conformen 
una riquesa molt important del nostre patrimo-
ni, on et proposen una ruta on el turista podrà 
conéixer tota la història dels Riuraus que es tro-
ben en el seu entorn més pròxim.

Denia & Marina Alta Tasting Life deniacreative.
city/denia 

Projecte comarcal que pretén avançar en un 
model d’economia col·laborativa, creativa i lo-
cal, basada en l’alimentació mediterrània, tra-
dicional i innovadora, característiques de Dénia 
i la comarca. Planteja la gastronomia com a 
focus de desenvolupament comarcal i element 
d’atracció turística.

Ruta de la Tapa BCTM

http://www.calpe.es/ver/3502/benis-
sa--calp-y-teulada-moraira-impulsan-la-se-
gunda- ruta-de-las-tapas.html/

Iniciativa supramunicipal dels municipis de 
Benissa, Calp i Teulada-Moraira. Aquesta ruta 
conjunta vol ser una mostra de suport a la sin-
gularitat de la nostra oferta turística que pretén 
impulsar i promocionar els establiments d’hos-
taleria dels tres municipis, el gaudi dels pro-
ductes, i que ajude tant a singularitzar l’oferta 
gastronòmica, com millorar l’experiència turís-
tica i compartir clients entre els tres municipis. 

6. BALANÇ, OPORTUNITATS I PROPOSTES DE 
MILLORA

La Marina Alta és un territori de gran potencial 
per a desenvolupar noves activitats turístiques, 
amb major pes de l’allotjament reglat, basa-
des en la qualificació del territori i la cerca d’un 
model urbà i territorial, complementari amb 
l’actual, on tinga més pese el teixit compacte 
i la disminució en l’ús dels recursos naturals 
i energètic. A més, els seus excel·lents actius 
ambientals poden ser la base de la creació d’un 
clúster especialitzat en les noves tecnologies 
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aplicades al medi ambient i a la gestió del patri-
moni natural i cultural, on ja s’estan realitzant 
importants iniciatives públiques i privades.

Dins de l’objectiu general de potenciar, des de 
l’ordenació del territori, les activitats econòmi-
ques, la innovació i la millora de la competitivi-
tat de l’àrea funcional des de l’Estratègia Terri-
torial de la Comunitat Valenciana (2011), ja es 
van enumerar alguns projectes i actuacions, en 
els quals s’està treballant per part de CREAMA i 
altres instàncies de la Comarca: 

- Eixos turístic complementaris interior-litoral.

- Producte turístic associació golf-nàutica-sa-
lut i bellesa.

- Ruta dels castells de la Marina Alta.

- Turisme d’espais naturals.

- Enoturisme i fites arquitectòniques.

- Ruta dels mercats ambulants.

- Turisme de creuers.

- Turisme de congressos.

- Turisme d’idiomes.

- Centre d’interpretació de l’arquitectura de pe-
dra en sec.

- Ruta de les coves i abrics rupestres.

- Turisme d’activitats submarines.

- Projecte dels pobles tranquils de muntanya.

- Allotjaments amb encant a la Vall de Galline-
ra-Vall d’Alcalà.

- Millora de les façanes urbanes litorals a Dénia 
i Xàbia.

- Transformació dels fronts marítims portuaris 
a Dénia, Xàbia, Moraira i Calp.

Constituïda en 2001, l’Estació Nàutica de la Ma-
rina Alta, formada per Benissa, Calp, Teulada i 
Dénia, ja es promocionava en FITUR. Sens dubte 
va ser un notable incentiu per a potenciar els 
esports nàutic. Amb el Parc Natural del Mont-
gó com a punt de referència terrestre, l’Estació 
Nàutica Marina Alta va abastar des de Calp fins 
a Oliva, amb una atractiva orografia que donava 
lloc a nombroses activitats que encara es conti-
nuen oferint al llarg de les seues costes per les 
empreses del sector. Entre Calp i Dénia, l’esta-
ció disposava de quatre clubs nàutic i més de 
mitja dotzena d’empreses disgregades fins a 
aconseguir, també, la costa de Xàbia, Moraira o 
Benissa. A causa de problemes de finançament, 
i igual que ha ocorregut amb les altres dues Es-
tacions Nàutiques de la província d’Alacant, fa 
uns anys van desaparéixer, encara que els es-
ports vinculats a la mar continuen sent un dels 
principals atractius de la comarca. Per això en 
2017, en FITUR, l’ajuntament de Dénia, va pre-
sentar el projecte de “pesca turisme”, un pro-
ducte turístic innovador i diversificat, que està 
permetent als visitants gaudir de l’experiència 
d’eixir a pescar en una embarcació i ser testi-
moni d’una jornada de pesca. Segons va expli-
car en el seu moment el propi alcalde, Vicent 
Grimalt4, “els participants en les eixides amb 
barca podran comprar a bord part del peix cap-
turat i triar entre preparar-lo directament en la 
seua cuina o a través d’un dels restaurants col-
laboradors”.

Uns altres dels productes estrela és sens dubte 
la gastronomia, que està posicionant a aquest 
territori en els últims anys. En efecte, és el que 
caracteritza a la Marina Alta i li ha donat visi-
bilitat (més de 9 estreles Michelin), fet que la 
posiciona en el mapa del turisme innovador. 
En aquest sentit, cal citar l’estructura creada 
en 2004 per part de la UNESCO, sota el nom de 
“Xarxa de Ciutats Creatives” que segons l’actual 
secretària general d’aquesta entitat internacio-

4 Canfali Marina Alta, 20/1/2017
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nal, “representa un potencial enorme per a re-
calcar el valor de la cultura com a accelerador 
del desenvolupament sostenible d’acord amb 
l’onzé objectiu establit en l’Agenda 2030 (…) la 
vocació de la qual és estimular la cooperació in-
ternacional entre les ciutats membre per a fer 
de la creativitat un motor de desenvolupament 
urbà sostenible, d’integració social i de vida cul-
tural”. En 2015 la UNESCO va decidir incorporar 
a aquesta xarxa a Dénia i comarca, en el camp 
de la gastronomia (Figura 7). La Xarxa cobreix 
set camps creatius: Artesania i Art Popular, Dis-
seny, Cinema, Gastronomia, Literatura, Art digi-
tal i Música. En aquest sentit cal indicar que a 
més de Dénia (gastronomia), estan Barcelona 
(literatura), Burgos (gastronomia), Granada (li-
teratura), Sevilla (música) i Bilbao (disseny). 

El 31 d’octubre de 2019 es van declarar 66 ciu-
tats creatives més per part de la UNESCO. De 
fet, es van incorporar dues ciutats espanyoles 
a les esmentades anteriorment, com Valladolid 
(Cinema) i Llíria (Música). Les 246 ciutats cre-
atives del món provinents de 54 països, i que 
formen part de la Xarxa, treballen juntes per 
a aconseguir un objectiu comú: posicionar la 
creativitat i les indústries culturals en els seus 
plans de desenvolupament a nivell local i coo-
perar activament a través de l’associació entre 
ciutats a nivell internacional. I en aquesta línia 
està Dénia, per la qual cosa és un element fona-
mental per a justificar el caràcter “intel·ligent” 
d’aquest territori de la província d’Alacant. 

El paisatge és unes altres de les opcions, tant 
en la costa acantilada com en les zones rurals 
i d’interior, que fonamenten productes turístic 
de gran valor afegit i molt “apegats” al que els 
francesos diuen el terroir. I tot això, combinat 
amb el turisme gastronòmic, fa d’aquest espai 
un lloc competitiu, amb productes turístic de 
qualitat, també en sol i platja. En aquest sentit 
és necessari esmentar a la “Ruta del Vi d’Ala-
cant”, que, conformada en 2008, alguns cellers 
de la Marina Alta participen. De fet, fidel al seu 
passat vitivinícola, en la denominació d’origen 
d’Alacant, la Marina Alta és una de les zones 

amb més pes i arrelament en l’elaboració d’ex-
cel·lents vins i moscatells, destacant els muni-
cipis d’Alcalalí, Benigembla, Benissa, Castells 
de Castells, Xaló, Llíber, Murla, Parcent i Sénija. 
Destaquen els cellers de Teulada i Antonio Llo-
bell, però també dos que estan integrades en 
la Ruta del vi d’Alacant (que pretén preservar i 
promocionar la cultura del vi dins de la nostra 
província i fora, a través d’aquest club de pro-
ducte turístic), com són Cellers Parcent i Xaló. 
La Marina Alta compta amb un microclima que 
ve originat per les brises de la mar mediterrà-
nia (reiterats llevants) que accedeixen pel Cap 
de la Nau i de Sant Antoni i que queden tancats 
per les serres del Montgó, Bernia i Ferrer. La 
combinació d’aquests vents amb una alta pluvi-
ometria i uns sòls argilencs i rics en nutrients, 
fan la zona especialment apta per al cultiu de la 
vinya. El Moscatell d’Alexandria és una varietat 
utilitzada tant per a vinificació com per a raïm 
de taula o per a l’elaboració de panses. Sens 
dubte un altre recurs a ser explotat i integrat en 
ofertes turístiques de la comarca. 

Però, no obstant això, en aquest balanç final, 
cal destacar una clara desvinculació del sen-
timent de comarca, que ens han transmés al-

Figura 7. Portal de la pàgina web de Dénia com a “Ciutat 

Creativa” UNESCO

Font: http://www.denia.net/cultura-gastronomica
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guns stakeholders. Els pobles no treballen de 
manera mancomunada i això a pesar que està 
CREAMA que des de 1994 està treballant amb 
una clara vocació de servei amb els pobles de 
la comarca, a més d’amb col·lectius, associaci-
ons i empresaris. Destaquen també exemples 
notables i excel·lents de “intel·ligència col·lecti-
va”, que se sumen a l’exercici de CREAMA, com 
la Mancomunitat de la Vall del Pop, que articula 
i gestiona productes turístic de qualitat i dife-
renciats. No obstant això, el turisme continua 
sent influenciat pel monocultiu que atén el tu-
risme residencial. Perquè en aquest sentit, no 
es té una infraestructura hotelera més potent, 
i potser això és un handicap notable, de cara a 
renovar el target del turisme de “sol i platja”.

S’ha manifestat, en les diferents entrevistes 
i focus group, que la gent del territori és em-
prenedora i creativa. Encara que no treballen 
en comunitat (com seria desitjable), participa 
d’un caràcter obert i tolerant, que s’ha aguditzat 
gràcies al turisme i el que aquest ha suposat 
des de fa dècades. És una societat que ha sabut 
adaptar-se als canvis, i que té una gran capa-
citat d’absorció. En relació a assenyalar alguns 
aspectes de millora, el monocultiu de sol i platja 
(malgrat ser injuriat per alguns en l’actualitat), 
en el seu moment va influir en què “la gent gua-
nyara diners de manera senzilla” i establira les 
bases per al futur desenvolupament econòmic 
de la Comarca. 

Cal remarcar la manca del transport intraco-
marcal, a causa de la legislació en aquesta te-
màtica, però també en relació a l’orografia i a la 
falta de serveis mancomunats. Potser això tam-
poc ajuda a consolidar i reforçar aqueix senti-
ment identitari i comarcal que des de CREAMA 
s’ha diagnosticat. A més de la comunicació, està 
la connectivitat, que en alguns llocs d’interior i 
rurals, es fa necessària. Això ajudaria al fet que 
la gent jove romanguera als pobles i no emigra-
ra, amb la conseqüent fugida de talent. 

La formació en FP, necessitaria més qualifica-
ció i especificitat en temes vinculats a la gastro-

nomia i a la nàutica. Però també fan falta mecà-
nics i operaris. Les manques en formació, d’una 
banda, i la sobrequalificació per l’altra, provoca 
la no retenció de talent, i, per tant, la seua mar-
xa al no trobar la gent jove treballs concordes 
amb les seues expectatives. L’estacionalitat en 
el turisme també és un element negatiu, sobre-
tot pel que fa al turisme de sol i platja. Existeix 
un excessiu clientelisme i dependència del ter-
ritori en el sector turístic, que obliga a la seua 
diversificació i innovació. I a tot això se li suma 
la falta de cura de l’entorn ambiental pels ex-
cessos urbanístic, que també van afectar les 
zones d’interior, i que ataca el patrimoni natural 
i la identitat cultural de la zona. 

CREAMA és una entitat molt valorada i que ge-
nera dinàmiques de treball col·laboratives, que 
implementa en el territori a través d’accions i 
plans. Sense estructures d’aquesta naturalesa 
de desenvolupament local, potser els projectes 
de temàtica socioeconòmica i coordinats en al-
guns municipis de la comarca, hauria sigut me-
nor. D’ací la nostra reivindicació en l’existència 
d’estructures i tècnics en desenvolupament lo-
cal, perquè s’ajude a la dinamització de molts 
dels nostres territoris, i a l’optimització dels 
seus recursos locals i qualificació de talent, a 
fi de conformar espais realment “intel·ligents” 
des d’activitats col·laboratives i accions conjun-
tes (concertació pública i privada, també multi-
escalar), per a la cerca del bé comú. 



384

11. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR TURÍSTIC DE LA MARINA ALTA

BIBLIOGRAFIA

ANTHOPOULOS, L., JANSSEN, M., & WEE-
RAKKODY, V. (2019). “A Unified Smart City Mo-
del (USCM) for smart city conceptualization and 
benchmarking”, in Smart Cities and Smart Spa-
ces: Concepts, Methodologies, Tools, and Applica-
tions (pp. 247-264). IGI Global. [Fecha de con-
sulta: 17 de noviembre de 2019] 254. http://doi.
org/10.1007/s12525-015-0182-1 

ALONSO, J.L., y MÉNDEZ, R., (coords.) (2000): In-
novación, pequeña empresa y desarrollo local en 
España, Civitas, Madrid, 323 p.

ANTONELLI, C., y FERRÂO, J. (cords.) (2001): “Co-
municaçao, conhecimiento colectivo e inovaçao. 
As vantens da aglomeraraçao geográfica”, Ins-
tituto de Ciências Sociais, Colecçao Estudos e 
Investigaçôes, nº 17, Universidad de Lisboa, Lis-
boaANTÓN CLAVÉ, S. (1998). “Turismo, Territorio 
y Cultura”. IV Coloquio de Geografía Urbana y VI Co-
loquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación. 
Las Palmas de Gran Canaria, pp. 29-41.

BAGGIO, R., & COOPER, C. (2015). “Knowledge 
transfer in a tourism destination: the effects 
of a network structure”. The Service Industries 
Journal, (4), 145–150. http://doi.org/10.1016/j.
jdmm.2015.02.001

BECATINI, G.; COSTA CAMPI, M.T.; Trullen, J., 
(Coords.) (2002): Desarrollo local: Teorías y es-
trategias, Editorial Civitas, Madrid, 339 p.

BECATTINI, G., RULLANI, E., (1993): “Sistema lo-
cale e mercato globale”, Economia e politica in-
dustriale, nº 80, Milano, pp. 25-80.

BELTRÁN LÓPEZ, G. (2019): Turismo rural on 
line. Páginas web y redes sociales, Editorial 
UOC, 168 p. 

BENKO, G. (2001): «Développement durable et 
systèmes productifs locaux», en Pommier P., 
(ed.), Réseaux d’entreprises et territoires. Re-
gards sur les systèmes productifs locaux, La Do-
cumentation Française, Paris, pp.117-133.

BOES, K., BUHALIS, D., & INVERSINI, A. (2015). 
Conceptualising Smart Tourism Destination Di-
mensions. Information and Communication Te-
chnologies in Tourism 2015 SE - 28, 391–403. 
http://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_29

BROWN, L.A. (2014) : “The city in 2050: A kalei-
doscopic perspective”, Applied Geography, 49, 
pp. 4—11.

BUHALIS, D. (2003). Etourism: Information tech-
nology for strategic tourism management. Har-
low, UK: Financial Times Prentice Hall.

BUHALIS, D., & MATLOKA, J. (2013). “Technolo-
gy-enabled tourism destination management 
and marketing”. In C. Costa, E. Panyik, D. Buhalis 
(Eds.), Trends in European tourism planning and 
organisation (pp. 339–350). Buffalo, NY: Channel 
View Publications.

BUHALIS, D., & AMARANGGANA, A. (2015). 
“Smart Tourism Destinations Enhancing Tou-
rism Experience Through Personalisation of 
Services”. In Information and Communication 
Technologies in Tourism 2015 (Vol. 28, pp. 377–
389). http://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-
9_28

BUHALIS, D., & LAW, R. (2008). “Progress in in-
formation technology and tourism manage-
ment: 20 years on and 10 years after the Inter-
net-The state of eTourism research”. Tourism 
Management, 29(4), 609–623. http://doi.or-
g/10.1016/j.tourman.2008.01.005

BUHALIS, D. y FOERSTE, M. (2014): «SoCoMo 
marketing for travel and tourism: Empowering 
co-creation of value», Journal of Destination 
Marketing and Management, 4 (3), pp. 151–161. 
http://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.04.001

BUHALIS, D., & AMARANGGANA, A. (2013). 
“Smart Tourism Destinations”. In Information and 
Communication Technologies in Tourism 2014 
(pp. 553–564). http://doi.org/10.1007/978-3-
31-03973-2



385

11. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR TURÍSTIC DE LA MARINA ALTA

BUHALIS, D., WAGNER, R., & KINGDOM, U. (2013). 
E-destinations: Global Best Practice in Tou-
rism Technologies and Applications. Informa-
tion and Communication Technologies in Tou-
rism 2013, (Mintel 2011), 119–130. http://doi.
org/10.1007/978-3- 642-36309-2

BUHALIS, D., y AMARANGGANA, A. (2013). 
Smart tourism destinations. In Information and 
communication technologies in tourism 2014 (pp. 
553-564). Springer, Cham.

CÁNOVES VALIENTE, G.; HERRERA JIMÉNEZ, L. y 
VILLARINO PÉREZ, M. (2005). “Turismo rural en 
España: paisajes y usuarios, nuevos usos y nue-
vas visiones”. Cuadernos de Turismo 15, pp. 63-76.

CAÑIZARES RUIZ, M.C. (2013): «Sostenibilidad y 
turismo: de la documentación internacional a la 
planificación en España “Horizonte 2020”, Bole-
tín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 
61, pp. 67-92.

CAÑIZARES RUÍZ, Mª. del C. (2009): “Cultura y 
patrimonio en clave territorial: las aportaciones 
del geógrafo”. Feria Toribio, J., García García, A. 
y Ojeda-Rivera, J. F. (coord.). Territorios, Socie-
dades y Políticas. Sevilla. Universidad Pablo de 
Olavide, pp. 93-105

CELDRÁN-BERNABEU, M. A., MAZÓN, J. N., 
IVARS-BAIDAL, J. A., & VERA-REBOLLO, J. F. 
(2018): “Smart Tourism. Un estudio de mapeo 
sistemático”, Cuadernos de Turismo, (41).

CLABO, N., & RAMOS-VIELBA, I. (2015). Reutili-
zación de datos abiertos en la administración 
pública en España y uso de licencias-tipo, 38(3), 
1–14.

CLEMENTE CUBILLAS, E. (1997): “Los turismos 
de interior. Valenzuela Rubio, M. (Coord.). El re-
torno a la tradición viajera. Madrid. Universidad 
Autónoma, pp. 111-115.

COOPER, C., & HALL, M. (2008) Contemporary 
Tourism: An International Approach, London, Bu-
tterworth-Heinemann.

COTEC, Fundacion para la Innovación (2017). La 
reutilización de datos abiertos: una oportunidad 
paraEspaña.Disponibleen: http://informecotec.
es/media/INFORME_REUTILIZACION-DE-DA-
TOS.pdf.

CREAMA. Diagnóstico Territorial Pacto Territorial 
de Empleo y Desarrollo Local de La Marina Alta. 
SERVEF (LABORA): Valencia, 2017

DE SEDE-MARCEU, M.H. (2002): Géographie, 
territories et instrumentation: etat de lieux, re-
flexions épistémologiques et perspectives de re-
cherche. Mémoire de Habilitation. Université de 
Franche-Comté, Laboratoire THEMA, Inédito.

Disponible en: https://www.segittur.es/openc-
ms/export/sites/segitur/.content/galerias/
descarga s/proyectos/Libro-Blanco-Desti-
nos-Tursticos-Inteligentes-ok_es.pdf [Fecha de 
consulta: 17 de octubre de 2019]

DONDERIS SALA, R. y GARCÍA GINER, Mª JESÚS 
(2019): “CREAMA: Unim esforços per fer comar-
ca”, en Sigalat, E. Calvo E., Bou, Martínez, JD., 
Coordinació institutucional multinivel: reflexions i 
experiències des de la pràctica, Alzira, Neopatria, 
67-84

Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP) (2017). Datos abiertos. Guía estra-
tégica para su puesta en marcha. Disponible en: 
http://femp.femp.es/files/3580-1617- fichero/
Gu%C3%ADa%20Datos%20Abiertos.pdf. [Fecha 
de consulta: 12 de noviembre de 2019]

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. (2015): La Smart 
City como imaginario socio-tecnológico digital. 
La construcción de la utopía urbana digital (Tesis 
doctoral). Universidad del País Vasco.

FERNÁNDEZ, A., LÓPEZ, J.Mª., MORENO, L. PER-
LES, J., RAMÓN, A. Y SUCH, Mª. J. (2017): “Inno-
vación y destinos inteligentes: oportunidad para 
el Know How turístico español”. ICE, Revista de 
Economía, (894).



386

11. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR TURÍSTIC DE LA MARINA ALTA

FREDIANI, J. (2012): «Inteligencia Territorial y 
Transformación II. El lugar del Estado. Aplica-
ción a cinco casos». En Experiencias Innovado-
ras en Investigación Aplicada. San Salvador de 
Jujuy, Ediciones DASS-UCSE, pp. 475-495.

GENERALITAT VALENCIANA INVAT.TUR. (2015): 
Destinos turísticos inteligentes. Manual Operativo 
para la Configuración de Destinos Turísticos Inte-
ligentes.

GIRARDOT, J. (2010): «Qu›est-ce que l›intelligen-
ce territoriale», Savigny-Avenir, nº 73. Disponible 
en: http://www.savigny-avenir.fr/2014/01/06/
quest-ce-que-lintelligenceterritoriale-jean-jac-
ques-girardot/

GIRARDOT, J.J. (2002): “L´intelligence territo-
riale. Mélanges Jean-Claude WIEBER”. Annales 
Littéraires de Franche-Comté. Besançon.

GRETZEL, U.,WERTHNER, H., KOO, C., & 
LAMSFUS, C. (2015). “Conceptual foundations 
for understanding smart tourism ecosystems”, 
Computers in Human Behavior, 50, 558– 563. 
doi:10.1016/j.chb.2015. 03.043

GRETZEL, U. (2016). “Creating Experience Va-
lue in Tourism”. Annals of Tourism Research, 
57(2016), 285–297. http://doi.org/10.1016/j.an-
nals.2015.12.008

GRETZEL, U., & JAMAL, T. (2009). “Conceptuali-
zing the Creative Tourist Class: Technology, Mo-
bility, and Tourism Experiences”. Tourism Analy-
sis, 14(979), 471–481. http://doi.org/10.3727/1
08354209X12596287114219

GRETZEL, U., SIGALA, M., XIANG, Z., & KOO, C. 
(2015b). Smart tourism: foundations and deve-
lopments. Electronic Markets, 25(3), 179–188. 
http://doi.org/10.1007/s12525- 015-0196-8

GRETZEL, U.; SIGALA, M.; XIANG, Z. y KOO, C. 
(2015): «Smart Tourism: Foundations and De-
velopments». Electronic Markets, vol. 25, nº 3, 
pp. 179-188. DOI: 10.1007/s12525-015-0196-8

HERMOSILLA PLA, J., IRANZO, E. (coord.) (2015): 
Los recursos territoriales valencianos. Valencia, 
Vicerrectorado de Participación y Proyección 
Territorial, Univeristat de València

HJALAGER, A.-M. (2013). “100 Innova-
tions That Transformed Tourism”. Journal 
of Travel Research, 54(1), 3–21. http://doi.
org/10.1177/0047287513516390

HORTELANO MÍNGUEZ, L.A. (2016): “Análisis de 
la situación del turismo rural en España”. Estu-
dios de Turismo 2015. Una perspectiva multidis-
ciplinar. Murcia. Universidad de Murcia, pp 117-
140

http://doi.org/10.1142/S0218194007003112

HUANG, C. D., GOO, J., NAM, K., & WOO, C. (2017). 
“Information & Management Smart tourism te-
chnologies in travel planning : The role of explo-
ration and exploitation”. Information & Manage-
ment, 54(6), 757–770. http://doi.org/10.1016/j.
im.2016.11.010

HUNTER, W. C., CHUNG, N., GRETZEL, U., & KOO, 
C. (2015). Constructivist Research in Smart Tou-
rism. Asia Pacific Journal of Information Systems, 
25(1), 105–120. http://doi.org/10.14329/ap-
jis.2015.25.1.105

IRANZO GARCIA, E. (coord.) (2017): Paisaje, turis-
mo y salud, Tirant Humanidades, Valencia, 193. 

IVARS BAIDAL, J. A., SOLSONA MONZONÍS, F. J., 
& GINER SÁNCHEZ, D. (2016). Gestión turística y 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC): El nuevo enfoque de los destinos inteligen-
tes, 62(2), 327–346.

IVARS-BAIDAL, J., CELDRÁN-BERNABEU, M. 
A., & VERA-REBOLLO, J. (2017). “Orientaciones 
prácticas para el diseño de productos turísticos 
en el ámbito local”. In M. D. PITARCH GARRIDO, T. 
F. GONZÁLEZ CRUZ, & J. H. PLA (Eds.), Las claves 
del turismo en la Comunitat valenciana: orienta-
ciones para la toma de decisiones (pp. 65–79). 
Valencia: Universidad de Valencia.



387

11. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR TURÍSTIC DE LA MARINA ALTA

IVARS-BAIDAL, J. A., CELDRÁN-BERNABEU, M. 
A., MAZÓN, J. N., & PERLES-IVARS, Á. F. (2017). 
“Smart destinations and the evolution of ICTs: a 
new scenario for destination management? Cu-
rrent Issues” in Tourism, 3500(October), 1–20. 
http://doi.org/10.1080/13683500.2017.1388771

IVARS-BAIDAL, J.A., CELDRAN-BERNABEU, M. 
A., MAZON, J.N. Y PERLES-IVARS, Á. F. (2017): 
«Smart destinations and the evolution of ICTs: 
a new scenario for destination management?», 
Current Issues in Tourism, 3500(October), pp. 
1–20. http://doi.org/10.1080/13683500.2017.1
388771

JACOBSEN, J.K.S. y MUNAR, A.M. (2012): «Tou-
rist information search and destination choice 
in a digital age», Tourism Management Perspec-
tives, 1 (1), pp. 39–47. http://doi.org/10.1016/j.
tmp.2011.12.005

JANSSEN, M., CHARALABIDIS, Y., ZUIDERWI-
JK, A., JANSSEN, M., CHARALABIDIS, Y., & ZUI-
DERWIJK, A. (2016). Benefits , Adoption Barriers 
and Myths of Open Data and Open Government 
Benefits , Adoption Barriers and Myths of Open 
Data and Open Government, 0530(June). http://
doi.org/10.1080/10580530.2012.716740

KITCHENHAM, B. A., BUDGEN, D., & PEARL BRE-
RETON, O. (2011). Using mapping studies as the 
basis for further research - A participant-obser-
ver case study. Information and Software Tech-
nology, 53(6), 638–651. http://doi.org/10.1016/j.
infsof.2010.12.011

KOO, C., SHIN, S., GRETZEL, U., HUNTER, W. 
C., & CHUNG, N. (2016). Conceptualization of 
Smart Tourism Destination Competitiveness. 
Asia Pacific Journal of Information Systems, 
26(4), 561–576. http://doi.org/10.14329/ap-
jis.2016.26.4.561

LAMSFUS, C., MARTÍN, D., ALZUA-SORZABAL, 
A., & TORRES-MANZANERA, E. (2015). Smart 
Tourism Destinations: An Extended Conception 
of Smart Cities Focusing on Human Mobility. 
In Information and Communication Technolo-

gies in Tourism 2015 (pp. 363–375). http://doi.
org/10.1007/978-3-319-14343-9_27

LAMSFUS, C. y ALZUR-SORZABAL, A. (2013): 
“Theoretical framework for a tourism internet of 
things: Smart destinations”. TourGUNE Jounal of 
tourism and human mobility, issue 0, pág. 15-21.

LAW, R., BUHALIS, D., & COBANOGLU, C. (2014). 
“Progress on information and communication 
technol- ogies in hospitality and tourism”. In-
ternational Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 26(5), 727–750. doi: https://doi.
org/10.1108/IJCHM-08-2013-0367

LI, Y., HU, C., HUANG, C., Y DUAN, L. (2016). “The 
concept of smart tourism in the context of tou-
rism information services”. Tourism Manage-
ment, 58, pp. 293-300. https://doi.org/10.1016/j.
tourman.2016.03.014.

LOPEZ ÁVILA, A. y GARCIA SANCHEZ, S. (2013): 
“Destinos turísticos inteligentes”. Harvard Deus-
to business review, 224, 56-67.

LUQUE, A., ZAYAS, B., CARO, J.L. (2015): “Los 
Destinos Turísticos Inteligentes en el marco de 
la Inteligencia Territorial: conflictos y oportuni-
dades”, Investigaciones Turísticas, 2015, Alican-
te, 1-25 pp. 

MARCHENA GÓMEZ, M. J.; ROSABAL, P. M.; SA-
LINAS CHÁVEZ, E. y FERNÁNDEZ Y YAMILÉ DO-
RADO, B. (1993). “Planificación y desarrollo del 
ecoturismo”. Estudios Turísticos, 119-120, pp. 
39-58.

MARTÍN GIL, F. (1994): “Nuevas formas de turis-
mo en los espacios rurales españoles”. Estudios 
Turísticos, 122, pp. 15-39.

MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (1972): La destrucción 
del paisaje natural en España. Madrid. Editorial 
Cuadernos para el Diálogo, S. A.

MARTÍNEZ-PUCHE, A (2012): “Análisis de las re-
des de empresariales y su incidencia territorial. 
Transferencia tecnológica, aprendizaje e inno-



388

11. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR TURÍSTIC DE LA MARINA ALTA

vación”. Revista Estudios Andaluces, 29, Sevilla, 
pp.18-58. 

MARTÍNEZ-PUCHE, A (2013): “Turismo de inte-
rior, identidad y cultura “glocal”. Valoraciones y 
propuestas” en Melgosa, F.J. (Coord.) Turismo 
de interior. Planificación, comercialización 
y experiencias. Ediciones Pirámide, Madrid, 
pp.43-72. 

MARTINEZ-PUCHE, A. (2019): “Territorios inte-
ligentes y desarrollo local. Del concepto al pre-
cepto” en Cantó López M.T. (Dir.), Los territorios 
rurales inteligentes: Administración e integración 
social, Aranzadi, 8-20. 

NEUHOFER, B., BUHALIS, D., & LADKIN, A. 
(2015a). “Smart technologies for personalized 
experiences: a case study in the hospitality do-
main”. Electronic Markets, 25(3), 243–

NEUHOFER, B., BUHALIS, D., & LADKIN, A. (2012). 
“Conceptualising technology enhanced destina-
tion experiences”. Journal of Destination Marke-
ting and Management, 1(1– 2), 36–46. http://doi.
org/10.1016/j.jdmm.2012.08.001

NOFUENTES MOLINA, C. Empleo en la Comarca. 
Excma Diputación Provincial de Alicante. Depar-
tamento de Fomento y Aguas. Alicante, 1997.

ORTEGA VALCÁRCEL, J. (1998): “El patrimonio 
territorial: el territorio como recurso cultural y 
económico”. Ciudades, vol. 4, Territorio y Patri-
monio, pp. 33-48.

PANADERO, M. (2010): «Geografía Humana y 
Sostenibilidad. Hitos y Perspectivas», en Territo-
rio, Paisaje y Sostenibilidad. Un mundo cambiante 
(Pillet, F., Cañizares, M.C. y Ruiz, A.R., eds.). Edi-
ciones del Serbal. Barcelona, 49-86.

PARAMATI, S. R., ALAM, M. S., & CHEN, C. F. 
(2017): “The effects of tourism on economic 
growth and CO2 emissions: a comparison be-
tween developed and developing economies”. 
Journal of Travel Research, 56(6), 712-724.

PEREA-MEDINA, M. J., NAVARRO-JURADO, E., & 
LUQUE-GIL, A. M. (2018). Inteligencia territorial: 
Conceptualización y avance en el estado de la 
cuestión. Vínculos posibles con los destinos tu-
rísticos. Cuadernos De Turismo, (41). https://
doi.org/10.6018/turismo.41.327141 

PERLES RIBES, J.F.; RAMÓN RODRÍGUEZ, A.B.; 
VERA REBOLLO, J.F. y IVARS BAIDAL, J. (2017): 
«The End of Growth in Residential Tourism Des-
tinations: Steady State or Sustainable Develo-
pment? The Case of Calpe». Current Issues in 
Tourism. Disponible en http://www.tandfonline.
com/ loi/rcit20

PESONEN, J. A., & LAMPI, M. (2016). “Utilizing 
Open Data in tourism”. In ENTER 2016 Confe-
rence on Information and Communication Tech-
nologies in Tourism.

PETERSEN, K., FELDT, R., MUJTABA, S., & MA-
TTSSON, M. (2008). “Systematic Mapping Stu-
dies in Software Engineering. 12Th Internatio-
nal Conference on Evaluation and Assessment” 
in Software Engineering, 17, 10.

SARANIEMI, S. y KYLANEN, M. (2011): “Proble-
matizing the Concept of Tourism Destination: 
An Analysis of Different Theoretical Approa-
ches”. Journal of Travel Research, 133-143.

SEGITUR (2015). Informe destinos turísticos inte-
ligentes: construyendo el futuro. SESIAD (Secre-
taria Estado para la Sociedad de la Información 
y la Agenda Digital) (2017): Plan Nacional de Te-
rritorios Inteligentes, Ministerio de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital, Madrid, 136 p.

SIGALAT, E., ROIG, B., BUITRAGO, J. M., & BA-
VIERA, M. A. (2018): “La necesidad de un plan 
director para ciudades turísticas inteligentes. 
Propuestas metodológicas basadas en la par-
ticipación-acción”. Pasos: Revista de Turismo y 
Patrimonio Cultural, 16(2).



389

11. TERRITORIS INTEL·LIGENTS. EL SECTOR TURÍSTIC DE LA MARINA ALTA

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS 
(2015): Informe destinos turísticos inteligentes: 
construyendo el futuro. SEGITTUR. Madrid.

SÖDERSTRÖM, O., PAASCHE, T., & KLAUSER, F. 
(2014): «Smart cities as corporate storytelling 
». City, 18(3), 307-320.

TORRES, A. (2010): «Sostenibilitat i modalitats 
turístiques. Una anàlisi de casos a Catalunya, 
Documents d’ Anàlisi Geogràfica, nº 56/3, 479-
502.

VALENZUELA RUBIO; M. (1986): “Turismo y te-
rritorio”. Estudios Turísticos, 90, pp. 47-56.

VAN BASTELAER, B. (1998): “Digital Cities and 
transferability of results”. In the Proceedings of 
the 4th EDC Conference on Digital Cities

VERA REBOLLO, J. F. (1992): “La Dimensión Am-
biental de la Planificación Turística: una Nueva 
Cultura para el Consumo Turístico”. Papers de 
Turisme 10, pp 23-9

VERA, F. (2000). EL MODELO TURÍSTICO DE LA 
MARINA ALTA: APUNTES PARA UNA NUEVA ETA-
PA DESDE LA SOSTENIBILIDAD COMO REFEREN-
CIA. Jornadas organizadas por el Institut d’Estu-
dis Comarcals de la Marina Alta, Teulada, Mayo de 
1999.

XIANG, Z., MAGNINI, V.P. y FESENMAIER, D.R. 
(2015): « Information technology and consumer 
behavior in travel and tourism: Insights from tra-
vel planning using the internet», Journal of Re-
tailing and Consumer Services, 22, pp. 244–249. 
http://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.08.005

Fonts consultades: 

Punt Nàutic -CREAMA www.nauticmarinaalta.
org

Descobrir La Marina Alta -MACMA http://www.
macma.org/descobrir-la-marina/ Vall de Pop 
www.valldepop.novitur.com

Ruta dels Riu Raus http://www.rutadelsriuraus.
es/

Denia & Marina Alta Tasting Life www.denia-
creative.city/Denia

Ruta de la Tapa BCTM http://www.calpe.es/
ver/3502/benissa--calp-y-teulada-moraira- 
impulsan-la-segundaruta-de-las-tapas.html/

https://www.avocatdenia.es/es/los-vinos-de-
la-marina-alta/ 


