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7

PRESENTACIÓ
AVALEM TERRITORI és el projecte més innovador 
que impulsa LABORA Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació, l’èxit de la qual resideix en la participació 
dels agents clau del territori. Des de la implicació 
de les universitats de València, Alacant i Jaume I de 
Castelló fins a la incorporació dels vint-i-sis pac-
tes per l’ocupació, i també dels agents econòmics 
i socials, han convertit la iniciativa en un model de 
gestió coral per a confeccionar una radiografia es-
tratègica del sistema econòmic i d’ocupació de la 
Comunitat Valenciana. Per a nosaltres és un orgull 
haver sigut pioners en la metodologia de treball 
participatiu, que ara assumeixen des d’altres con-
selleries.

Durant el període 2016-2019, a través d’AVALEM 
TERRITORI, s’han desenvolupat accions per a mi-
llorar les condicions del mercat laboral després del 
diagnòstic del territori comarcal i supramunicipal. 
No obstant això, en el 2020, la crisi sanitària que 
provoca el coronavirus SARS-CoV-2 fa replante-
jar-se les estratègies per a l’ocupació desenvolupa-
des des dels pactes territorials per a les diferents 
àrees funcionals que hi ha a la Comunitat Valencia-
na. Tot això, amb la finalitat d’adaptar-se a la insò-
lita situació que vivim i a les conseqüències futures 
que tindrà. Fruit del treball, en el 2020 es publica el 
document que plasma les noves estratègies amb 
la metodologia aplicada i adaptada al context de la 
COVID-19. Una metodologia basada en el coneixe-
ment del territori i la participació.

Si bé les estratègies definides en el 2020 han sigut 
dissenyades per a atendre les diferents realitats 
territorials en la seua diversitat: interior o litoral, 
rural o urbà, demanda formativa, etc., no acaba ací 
el procés d’estudi de les particularitats del territori. 
Per això, en el 2021, en el marc d’AVALEM TERRI-

TORI es publica el present document, que incideix 
en algunes peculiaritats estratègiques i d’ocupació 
dels diferents territoris valencians no contempla-
des amb anterioritat o referides a altres territoris. 
S’ha tingut molt present el despoblament, el sector 
digital amb les possibilitats actuals i futures que té, 
i la innovació en parcs naturals i l’establiment de 
models de gestió intel·ligent per a afavorir les opor-
tunitats de desenvolupament territorial. Un estudi 
coordinat per les tres universitats valencianes que 
aborden diferents plans de treball en els quals es-
tan presents els pactes per a l’ocupació. 

Per a acabar, agraïsc en nom de LABORA i de la Ge-
neralitat Valenciana l’esforç de totes les persones 
participants i entitats, que fan possible el desen-
volupament del projecte AVALEM TERRITORI, per a 
aconseguir estratègies que milloren les condicions 
del mercat laboral amb la crea¬ció d’ocupació de 
qualitat, lluny de la precarització i la temporalitat. 

Enric Nomdedéu i Biosca
Secretari autonòmic de Treball, director general de LABORA
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LA INNOVACIÓ TERRITORIAL I EL MERCAT 
LABORAL VALENCIÀ. 2021

Presentem una nova publicació en la col·lecció 
d’obres editades en el context del projecte AVALEM 
TERRITORI, que impulsa LABORA. 

Perseguim, amb la publicació, donar a conéixer els 
avanços que els equips de les universitats de Valèn-
cia, Alacant i Jaume I de Castelló, fan en relació amb 
el coneixement de les realitats del mercat laboral i 
les seues singularitats en el territori valencià, en 
particular, la innovació territorial. Prèviament, des 
del 2016, s’han editat estudis relatius a diagnòstics, 
al disseny d’estratègies territorials per al mercat 
laboral, l’anàlisi del sector industrial, l’avaluació de 
projectes experimentals de LABORA, o les estratè-
gies en matèria de mercat laboral, elaborades pels 
mateixos pactes-acords per l’ocupació. En la dita 
línia editorial es publica en el 2020 l’obra La innova-
ció territorial i l’ocupació en la Comunitat Valenciana, 
volum I. Ara n’editem el segon volum.

S’hi analitzen els processos d’innovació que con-
dicionen favorablement el desenvolupament de 
sectors econòmics relacionats amb determinats 
territoris de la Comunitat Valenciana. L’objectiu ge-
neral de les dos publicacions és identificar les re-
lacions entre els processos d’innovació, l’economia 
arrelada al territori i el balanç del mercat laboral 
resultant. I, en conseqüència, la innovació territorial 
a escala local i comarcal.

Per a assolir la comesa s’ha seguit una metodolo-
gia de perfil qualitatiu, que ha tingut com a referèn-
cia les entrevistes a agents representatius, i també 
reunions de grups de treball. Per al primer volum 
(2020) se seleccionen tres territoris especialitzats 
en la indústria: la indústria ceràmica de Castelló i 
els municipis ceràmics; la tèxtil de les comarques 
centrals de l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida; i 
la indústria postjoguetera de la Foia de Castalla. 
També s’aborda el sector agrícola i l’agroindústria, 
mitjançant els estudis de l’oleïcultura del Maestrat 
i l’Alt Palància, la producció de la vitivinicultura de 
la Plana d’Utiel-Requena i el clúster agroalimentari 
del Baix Segura. Finalment, hi ha estudis sobre la 

indústria turística, per a la qual cosa es va analitzar 
el turisme rural del Maestrat i dels Ports, el model 
de sol i platja de la Marina Alta, i el model urbà de 
València.

Per al segon volum (2021) s’opta per altres territo-
ris i sectors econòmics. Així, s’analitza la citricultu-
ra de la Ribera del Xúquer i de la Plana de Caste-
lló, i la vitivinicultura de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó 
Mitjà. En turisme es treballen tres parcs naturals i 
la seua posada en valor turística, com són el parc 
natural de Penyagolosa, el de Las Hoces del Cabriel 
i el Carrascal de la Font Roja. La indústria de l’au-
tomòbil d’Almussafes i el seu entorn territorial, el 
districte digital d’Alacant i àrea metropolitana i el 
sector de l’alimentació artesanal de l’interior caste-
llonenc són objecte d’estudi en el sector industrial.

Els treballs de prospecció relacionats amb el desen-
volupament territorial precisen el coneixement ne-
cessari d’aquells fonaments que generen el crei-
xement econòmic, faciliten l’activitat empresarial 
o creen ocupació. Un d’eixos fonaments és preci-
sament la innovació. Els processos d’innovació van 
lligats a la generació de coneixement, i a la investi-
gació i la transferència del dit coneixement. Així, la 
innovació implica fer servir un nou coneixement o 
una nova combinació dels coneixements existents.

La innovació no es distribueix de manera homogè-
nia en el territori; una de les raons per les quals el 
desenvolupament socioeconòmic és diferent en el 
territori és precisament per la incidència desigual 
de la innovació. És sabut que el desenvolupament 
territorial depén de l’existència i l’explotació de 
recursos, de la implantació i articulació de xarxes 
empresarials i socials, i precisament pels proces-
sos d’innovació, caracteritzats per la seua diver-
sitat. Una diversitat que es plasma en el territori 
mitjançant dos realitats, dos dimensions, la socie-
tat del coneixement, que es refereix a la innovació 
empresarial, i el sistema social d’innovació, que 
atén la innovació social.
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LA INNOVACIó TERRITORIAL I EL MERCAT LABORAL VALENCIà. 2

Més enllà de les singularitats que s’han observat 
en els processos d’innovació per a cada un dels 
sectors i territoris seleccionats, ressaltem els pro-
cessos que són comuns i que condicionen la inno-
vació territorial: (a) el lideratge dels empresaris, 
protagonistes dels processos d’innovació en l’em-
presa (producte, producció, comercialització…) i en 
l’escenari territorial; (b) el valor de l’associacionis-
me, la col·laboració i la participació entre empresa-
ris, i entre l’empresariat i les institucions públiques, 
els instituts tecnològics i les organitzacions socials 
–els clústers són instruments excel·lents de trans-
missió de millores, siga mitjançant vincles verticals 
o horitzontals–; (c) el mercat laboral mostra un des-
fasament entre la demanda i l’oferta, conseqüència 
de la falta d’adequació entre el perfil de treballa-
dors que demanen les empreses innovadores i la 
formació que hi ha; (d) finalment, hi ha una relació 
directa entre els nivells de més dinamisme innova-
dor i taxes d’atur més baixes. La innovació és, sens 
dubte, un estímul, per a reactivar l’ocupació.

En definitiva, el programa AVALEM TERRITORI, que 
impulsa LABORA i desenvolupen les universitats i 
els acords per l’ocupació, constitueix un projecte 
coral, innovador, amb una visió integradora, arrela-
da al territori valencià. Constitueix una oportunitat 
excel·lent per a posar de manifest el valor dels pac-
tes per l’ocupació, com a instruments de promoció 
d’iniciatives innovadores territorials relacionades 
amb els mercats laborals comarcals i locals, i tam-
bé les aportacions de les universitats participants.

Jorge Hermosilla Pla. Universitat de València
Coordinador acadèmic d’AVALEM TERRITORI
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LA CITRICULTURA VALENCIANA  A LA PLANA DE CASTELLó
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1. INTRODUCCIÓ

Fer referència a la citricultura valenciana és fer 
un esment a la història del segle xx, al paper des-
tacat que va tindre com a motor de l’economia i 
a una activitat que va ser durant molt de temps 
l’eix econòmic i social de la Comunitat Valencia-
na. La rendibilitat dels cultius de cítrics, la seua 
importància com un dels pilars de l’exportació es-
panyola i el paper clau en l’entrada de divises en 
èpoques anteriors són hui referències recurrents 
a una història passada d’esplendor que, ja fa unes 
quantes dècades, va iniciar el declivi per a enfron-
tar-se ara a una crisi en el model productiu, i la 
solució passarà necessàriament per canvis orga-
nitzatius en l’estructura parcel·lària, en els mèto-
des de comercialització i, per descomptat, exigirà 
la introducció d’innovacions en tot el procés de 
cultiu i comercialització. 

D’altra banda, és igualment cert que la citricultu-
ra ha jugat en el passat un paper fonamental en el 
procés de modernització de l’activitat agrícola en 
tot Espanya, ja siga mitjançant la incorporació d’in-
novacions tecnològiques, organitzatives i de mer-
cat, com introduint en el camí de la internacionalit-
zació l’economia espanyola (García-Torrente, 2020).

La complexitat del moment actual apareix marca-
da per característiques que ens podrien portar a 
parlar d’una situació de crisi (o, almenys, de tran-

sició o canvi profund): mercats cada vegada més 
globals, una competència creixent, aparició d’im-
portants zones productores noves en el territori 
estatal, ampliació del paper de les empreses co-
mercialitzadores (ara, i cada vegada més, també 
productores), les innovacions constants, les coo-
peratives cada vegada més lligades a l’agricultura 
a temps parcial i perdent pes i competitivitat, les 
noves malalties, el significatiu abandó de terres, 
etc., defineixen un futur que, per a reeixir, s’ha de 
centrar a garantir la rendibilitat del sector.

Una rendibilitat que ha de ser suficient no sols per 
a l’agricultor (peça clau en el procés) sinó també 
per a la resta d’actors implicats en la cadena de 
valor del producte citrícola. En el cas de l’agricul-
tor, ha d’obtindre un rendiment que genere unes 
rendes de propietat suficients per a mantindre 
l’activitat a pesar dels vaivens que qualsevol acti-
vitat agrícola suposa.

En la mesura en què els beneficis derivats de 
qualsevol tasca són el resultat de les diferències 
entre els ingressos i les despeses, hem de plante-
jar-nos quins elements innovadors poden elevar 
els ingressos de la citricultura, i reduir els costos 
associats. Esquema senzill que seguirem per a 
tractar de definir les innovacions aplicades o pen-
dents d’aplicar, els agents innovadors principals i 
la possible existència de xarxes d’innovació inter-
nes i externes al territori analitzat.

TERRITORIS INTEL·LIGENTS,  
SECTORS INNOVADORS
LA CITRICULTURA VALENCIANA  
A LA PLANA DE CASTELLÓ
Vicente Budí, Juan J. Rubert. Universitat Jaume I. Castelló
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LA CITRICULTURA VALENCIANA  A LA PLANA DE CASTELLó

La referència a la Plana de Castelló suposa una 
concreció geogràfi ca perfectament delimitada per 
l’espai que abasta, des d’Almenara, a l’extrem sud, 
fi ns a Benicàssim-Orpesa, al nord. És cert que, des 
del punt de vista de la classifi cació de comarques 
històriques, a la Plana de Castelló s’integren les 
comarques de la Plana Baixa i la Plana Alta, que, 
encara que separades pel riu Millars, presenten 
un grau d’integració alt tant en termes de pobla-
ció, mobilitat interna, teixit econòmic i, per des-
comptat, connexió pel que fa a cultius i entramat 
agrícola. Ateses les condicions climàtiques i ca-
racterístiques del sòl, ens referim a l’espai com-
prés entre l’extrem de la serra d’Espadà i la serra 
d’Irta, amb el límit de la zona muntanyenca que 
representa la serra de Borriol i l’Alcalatén. És per 
tot això que el present treball conjumina com a un 
únic element tota la Plana, fet que la converteix 
en la comarca citrícola principal de la demarcació 
provincial de Castelló, i la més important a escala 
valenciana, si ens centrem en mandarines i taron-
ges, i fi ns i tot, si la comparació es limita a manda-
rines, resulta el productor principal en el conjunt 
d’Espanya (gràfi c 1).

A l’efecte de la província de Castelló, l’altre centre 
citrícola junt amb la Plana es localitza al Baix Ma-
estrat, on la citricultura també és rellevant, encara 
que sense jugar el paper important de monocul-
tiu que té a la Plana i en combinació amb altres 
superfícies agrícoles destinades a la producció 
d’hortalisses, on destaca la carxofa com a produc-
te estrela. Ara com ara, pel que fa a la Plana, i tot i 
l’aparició de cultius alternatius (a manera de pro-
va i experimentació, en la cerca de més rendibili-
tat per superfície de cultiu), els cítrics representen 
més del 95% del total de superfície cultivada de 
regadiu o, per a ser més precisos, de les zones 
que tenen els recursos hídrics necessaris.

 Gràfi c 1. Superfície citrícola en les principals comarques 
productores valencianes segons tipus de cultiu, 2019 (ha)

Font: Generalitat Valenciana i elaboració pròpia

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana ens trobem 
que la Ribera Alta i el Baix Segura són les altres 
dos comarques amb una superfície elevada de 
cultiu citrícola. La comparació entre les tres àrees 
ens aporta un parell de diferències molt signifi ca-
tives: d’una banda, l’especialització en mandarina 
en el cas de la Plana enfront de taronja a la Ribera 
Alta i llima al Baix Segura, i de l’altra, la diferèn-
cia que marca la Ribera Alta amb la presència del 
caqui com a cultiu alternatiu que ha modifi cat l’es-
tructura de producció agrària en eixa zona en els 
darrers trenta anys. De fet, la irrupció del cultiu 
del caqui durant la dècada dels noranta del segle 
passat va suposar una alternativa real de cultiu 
enfront del procés incipient de pèrdua de rendi-
bilitat de la citricultura tradicional. Per les carac-
terístiques del producte, l’adaptació a condicions 
climàtiques i disponibilitat d’aigua, i sobretot per 
la rendibilitat elevada fi ns fa a penes uns anys, el 
dit cultiu s’ha convertit en un competidor seriós 
dels cítrics a la Ribera Alta. Pel que fa a la Plana, 
els intents d’implantar el mateix cultiu s’han vist 
frustrats per la pitjor adaptació de l’arbre a les 
condicions del territori. En el cas del Baix Segura, 
la competència no es produïx tant quant a plan-
tacions arbòries sinó per la rendibilitat de cultius 
d’hortalisses, entre les quals destaca la carxofa 
amb un impuls comercial important en la darrera 
dècada.

La metodologia utilitzada per a elaborar el pre-
sent informe té, òbviament, l’aportació de tota 
una sèrie d’obres anteriors dedicades a l’àmbit 
del cultiu, comercialització i context del mercat de 
cítrics. A la dita informació, i amb l’ànim d’incor-
porar el component territorial, s’uneix com a eina 
d’estudi tota una sèrie d’entrevistes en profunditat 
(a manera de treball de camp) amb agents impli-
cats en el sector, des d’agricultors a temps com-
plet i temps parcial de diferents localitats de la 
Plana, responsables d’equips de gestió de cultius, 
gerents d’empreses comercialitzadores, respon-
sables de cooperatives agrícoles i tècnics d’inves-
tigació i responsables de l’IVIA del centre que hi ha 
a Vila-real (estació experimental agrària).

2. INDICADORS D’INNOVACIÓ

El nostre objectiu és conéixer la situació en el sec-
tor citrícola (cultiu, producció i comercialització) 
en relació amb la innovació. Partint d’eixa base, el 
nostre interés passa per identifi car els aspectes 
rellevants per a la innovació (caracterització de la 
innovació) i conéixer les possibilitats del territori 
analitzat a l’hora d’introduir canvis i innovacions 
en els sistemes de cultiu, producció i comercialit-
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zació de cítrics (a la Plana, principalment manda-
rines i taronges).

Des d’una perspectiva territorial, la configuració 
socioeconòmica de la zona objecte d’estudi resul-
ta característica de les planes litorals de la Comu-
nitat Valenciana: alta densitat de població (menys 
envellida que la mitjana provincial), i elevada con-
centració d’activitat econòmica, ciutats de grandà-
ria mitjana molt interconnectades (amb una àrea 
urbana potent), l’activitat industrial (ceràmica) 
com a motor econòmic (però amb altres activitats 
rellevants com el turisme de sol i platja i el sector 
terciari en general) i també, a l’efecte que ens ocu-
pa, una forta competència per l’ús del territori per 
part d’activitats més rendibles que la citricultura.

Si ens fixem en les qüestions que incideixen en la 
innovació del sector citrícola en el territori analit-
zat és important assenyalar que, tant pel que fa 
referència a les característiques de les parcel·les 
com al sistema de propietat, es podria definir com 
el tradicional en la citricultura valenciana: pre-
domina el xicotet agricultor individual propietari, 
amb un pes fonamental de l’agricultura a temps 
parcial, amb explotacions i parcel·les xicotetes 
(minifundi) i marc físic de plantació tradicional. 
Una caracterització que es tradueix, en relació a 
la innovació, en una dificultat més gran per a in-
troduir innovacions (tot i que, en el passat, va ser 
possible superar eixes dificultats i incorporar me-
sures innovadores gràcies a la major rendibilitat 
de les explotacions).

D’altra banda, i igual que ocorre amb altres casos 
dins de la Comunitat Valenciana, com ara amb l’oli 
(Budí i Rubert, 2020), els sistemes citrícoles locals 
generen tota una sèrie de béns públics o externa-
litats positives de les quals s’apropia la societat 
sense que medie cap compensació econòmica: 
gestió eficient del paisatge no ocupat per altres 
activitats econòmiques, protecció del patrimoni 
natural, cultural i etnològic, pulmó verd d’àrees 
fortament poblades,1 etc. 

És a dir, des del punt de vista dels beneficis deri-
vats de l’activitat citrícola és convenient conside-
rar una «rendibilitat ampliada», no sols referida 
al mer rendiment econòmic obtingut per l’activitat 
sinó també a un rendiment socioeconòmic, cultu-

1  S’ha de tindre en compte que els cítrics són el cultiu que menys 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle emeten a l’atmosfera: tan 
sols 0,39 kg de CO2 equivalent per quilo de fruita (Poore i Nemecek, 
2018). A més, els cítrics són arbres capaços de fixar molt de CO2 (con-
cretament 25 t/ha de CO₂ a l’any), cosa que els boscos no aconseguei-
xen amb la mateixa intensitat una vegada aconsegueixen la maduresa 
com a masses arbòries (Iglesias i Tejedo, 2017).

ral i ambiental en superar la simple rendibilitat 
financera privada; per això, aconseguir processos 
d’innovació que permeten internalitzar els béns 
públics generats redundarà positivament tant en 
el sector com en la societat. En eixa línia, Pérez 
et al. (2013) i Coq-Huelva et al. (2012) han indi-
cat clarament que la generació d’efectes externs 
positius a la qual ens referim depén substancial-
ment tant de la tipologia dels cultius com de les 
pràctiques agràries i ambientals aplicades, per la 
qual cosa determinar en quina mesura la produc-
ció citrícola de la Plana pot originar els efectes ex-
terns esmentats és clau per a rendibilitzar-los des 
del punt de vista social, i que estaria en la base del 
suport institucional al sector incloent aspectes de 
vertebració social del territori.

Pel que fa a la identificació dels perfils innovadors 
en l’agricultura valenciana, García Álvarez-Coque 
et al. (2013) analitzen les característiques socio-
demogràfiques del productor, de l’explotació i dels 
determinants del comportament innovador com 
són l’orientació al mercat, l’estratègia o orienta-
ció cap a l’aprenentatge i l’actitud innovadora. La 
conclusió principal de la investigació és la identi-
ficació de tres variables que influeixen de mane-
ra determinant en el comportament innovador de 
l’agricultor: a) el nivell de formació, que influeix de 
manera determinant en el comportament innova-
dor; b) la grandària de l’explotació i, en general, 
la gestió de la propietat de les parcel·les, ja que 
condiciona l’opció de dedicació exclusiva i l’exis-
tència de personal assalariat, amb la qual cosa 
es categoritzen com a trets clarament negatius 
el minifundisme i l’agricultura a temps parcial (no 
obstant això, alguns dels condicionants negatius 
es matisen per la pertinença a agrupacions de 
propietaris –cooperatives o SAT, societats agràri-
es de transformació– que incorporen en molts ca-
sos la professionalització en la gestió agrícola); c) 
la dotació d’infraestructures productives, tant pel 
que fa a la maquinària agrícola més convencio-
nal, com a la capacitat de les explotacions/parce-
l·les d’incorporar avanços tècnics i de gestió de la 
terra, especialment sistemes de reg, maquinària 
adaptada al sistema de cultiu, noves tècniques de 
control de la situació de la terra o de plagues, etc.

A les tres variables dites hauríem d’afegir-ne una 
quarta, ja que la predisposició a introduir innova-
cions també apareix lligada a l’agricultura comer-
cial i més pròxima al mercat (Ramos-Sandoval et 
al., 2016). Així, a l’hora d’introduir innovacions pa-
reix més poc rellevant la disposició d’instruments 
de formació i assessorament (oficines d’assesso-
rament agrícola) que la predisposició al mercat.
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Per les característiques pròpies del segment de 
producció de cítrics, hem d’esmentar com en la 
fase més industrialitzada de manipulació i trans-
formació del producte es poden introduir in-
novacions, fonamentalment pel que fa a noves 
instal·lacions que incorporen els darrers desen-
volupaments tècnics i se centren especialment en 
el respecte als requisits sanitaris exigibles i en la 
cura del producte (traçabilitat, control de tempe-
ratura, etc.). 

En últim lloc, la fase de comercialització ofereix 
també múltiples opcions d’innovar, especialment 
pensant en les possibilitats de coordinar els 
agents intervinents (mitjançant una interprofessi-
onal realment efectiva), o també optant per estra-
tègies de diferenciació del producte, entre altres 
alternatives.

3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

Per a identifi car els aspectes susceptibles d’afegir 
innovació en el cultiu dels cítrics hem de conéixer 
les possibilitats d’incorporar innovacions segons 
la fase de producció a la qual es fa referència, dis-
tingint entre la fase de cultiu i la de transformació 
(industrialització) i comercialització. 

3.1. Fase de cultiu dels cítrics

A) Gestió de la propietat

Un aspecte indirectament relacionat amb el cul-
tiu i que condiciona l’evolució del sector citrícola 
valencià és el derivat de l’estructura de propietat, 
formada majoritàriament per xicotets agricul-
tors propietaris amb parcel·les de poca grandà-
ria i amb un percentatge creixent d’agricultors a 
temps parcial. L’origen del minifundisme ens por-
taria a remetre’ns a l’estructura de la propietat, 
als mecanismes de transmissió hereditària i a la 
rendibilitat del cultiu de cítrics. Així, amb el pas 
del temps es va passar d’una citricultura a temps 
complet a una transformació progressiva en acti-
vitat a temps parcial, demostrant la potencialitat 
per a generar rendes complementàries a les fa-
mílies de la Plana i contribuint també a la crea-
ció del fenomen d’identifi cació entre la societat i 
l’activitat citrícola (a pesar que ja fa dècades que 
deixà de ser l’activitat principal de la majoria de la 
població).

Gràfi c 2. Explotacions citrícoles segons la grandària. 
Comunitat Valenciana.

Font: Enquesta sobre l’estructura d’explotacions agrícoles, any 
2016. INE (2016) i elaboració pròpia

En relació a la grandària de l’explotació (repartida 
a més entre diferents parcel·les), el minifundisme 
en el sector citrícola valencià és encara més acu-
sat que en l’àmbit estatal. Així, si en la citricultu-
ra espanyola vora el 36% de les explotacions té 
menys d’una hectàrea i només el 5% tindria més 
de vint hectàrees, mentre que en el cas valencià 
els percentatges se situen en un 40,2% per a les 
inferiors a l’hectàrea i només en l’1,9% per a les 
de més grandària (taules 1 i 2). Les diferències en-
tre la superfície mitjana de l’explotació a Espanya i 
la Comunitat Valenciana s’expliquen per la super-
fície més gran de les noves plantacions de cítrics 
tant a la Regió de Múrcia com, sobretot, a Andalu-
sia, on les explotacions de menys d’una hectàrea 
representen només un 26,8% del total, però les de 
més de cinc ja suposen el 16,7% de totes les ex-
plotacions citrícoles.

Explotacions per 
grandària (ha)

Espanya (%) Andalusia (%)
Regió de 
Múrcia (%)

<1 36,7 26,8 38,8

1  a <2 19,7 10,1 24,8

2  a <5 23,6 24,8 16,0

5  a <10 10,5 14,7 8,2

10  a <20 4,8 6,8 4,8

20  a <30 1,8 5,3 2,2

30  a <50 1,2 3,7 1,8

50  a <100 0,9 3,5 2,1

>=100 0,9 4,2 1,3

Taula 1. Percentatge d’explotacions citrícoles segons la 
grandària. Espanya i regions productores principals (sense 
la Comunitat Valenciana)

Font: Enquesta sobre l’estructura d’explotacions agrícoles. INE 
(2016) i elaboració pròpia
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Explotacions per 
grandària (ha)

% explotacions % ha sobre el total

< 1 40,2 9,2

1  a < 2 20,8 10,1

2 a < 5 24,0 23,7

5 a <  10 9,3 17,8

10 a < 20 3,9 14,6

20 a < 30 1,0 7,3

30 a < 50 0,4 4,1

50 a < 100 0,3 5,3

>=100 0,2 7,9

Taula 2. Percentatge d’explotacions citrícoles segons la 
grandària. Comunitat Valenciana

Font: Enquesta sobre l’estructura d’explotacions agrícoles. INE 
(2016) i elaboració pròpia

Sobre el cas, i com va quedar patent en totes les 
entrevistes fetes en el sector, l’enfocament se 
centra a intentar resoldre la limitació que la gran-
dària imposa mitjançant una gestió més tecnifi-
cada dels cultius. D’una banda, i com es veurà a 
continuació, hi ha els temes de maneig del sòl, 
sistema de reg o tractaments fitosanitaris, que de 
manera creixent es fan en comú entre propietaris 
pròxims com a manera de generar rendiments a 
escala en la producció. D’altra banda, tot i que en 
la mateixa direcció, hem d’indicar dos fenòmens 
que tenen lloc a la zona de la Plana: (1) la con-
centració parcel·lària aprofitant la situació actu-
al de preus a la baixa (a pesar de la pressió que 
el sistema industrial i urbà continua exercint en 
bona part de les zones de cultiu), per a crear ex-
plotacions més grans; (2) l’arrendament o cessió 
de terres per a períodes llargs de temps (entorn 
dels quinze anys), i que inclouen la plantació de 
noves varietats com una via per a l’adaptació de 
cultius i major mecanització de les explotacions. 

D’acord amb el que s’indica en les entrevistes fe-
tes amb responsables de gestió de terres, la deci-
sió sobre modificació de cultius es fa, en general, 
buscant varietats i marcs de plantació que su-
posen una inversió moderada (decisió en la qual 
participa el propietari dels camps) i, sobretot, una 
facilitat més gran de cultiu a cost més baix. Es 
tracta d’una decisió que pretén garantir al propie-
tari que, en cas de reprendre el cultiu de manera 
directa, la propietat estarà més ben adaptada a 
les condicions de mercat i puga resultar més ren-
dible que abans.

Una tendència, que podem qualificar d’imparable, 
que va unida a una variada casuística que inclou 
des del lloguer (amb preu pactat), la cessió (sense 
acord de preus, i vinculat a percentatge de collita 
o retorn de la propietat després de diversos anys 
en condicions adequades per a explotar-la), o la 
contractació anual en la gestió de totes o part de 
les tasques agrícoles. La cosa important en tots 
els tipus d’acord sobre gestió del sòl es troba en el 
fet que suposen un pas decidit cap a la tecnifica-
ció de les explotacions, amb inversions en noves 
varietats, ajustos en el sistema de reg i introduc-
ció de nous estàndards de cultiu i poda amb ús de 
maquinària.

Un esment especial mereix el nombre creixent 
d’agricultors a temps parcial, fet molt unit al pro-
cés de relleu generacional, una menor experiència 
i coneixement en tècniques de cultiu i una inde-
fensió més gran davant del mercat i la comercia-
lització final del producte. Per tot això l’agricultura 
a temps parcial és la que amb més força accedeix 
als diversos mecanismes de gestió conjunta (i in-
tegrada) d’explotació de cítrics.

B) Maneig del sòl i reg

Fer referència a la innovació en els cítrics a la Pla-
na de Castelló és fer un esment obligat a una his-
tòria que arranca en el moment en què José Polo 
de Bernabé (1812-1889) reemplaça vinyes i olive-
res per mandariners i tarongers a Vila-real i Bor-
riana, i introdueix així el cultiu de cítrics a la Plana 
Baixa. Des d’aquells primers anys les explotacions 
citrícoles han anat incorporant diferents marcs de 
cultiu adaptant-se a les característiques (frondo-
sitat, necessitats d’espai de l’arbre, distanciament 
per a permetre l’accés de maquinària, etc.) dels 
diferents peus i varietats cultivades.

També el maneig del sòl ha canviat des de les tèc-
niques d’airejat i eliminació d’herbes (amb mitjans 
animals inicialment, mitjançant motocultors des-
prés) fins a la situació actual en què s’opta per no 
remoure la terra i mantindre la coberta vegetal 
durant bona part de l’any. 

El contacte del sector amb altres territoris cap-
davanters tant en la producció citrícola com en 
l’aplicació de noves tècniques (i amb les institu-
cions regionals d’investigació agrària), permet 
als productors estar al dia respecte a la innova-
ció que hi ha. Però el problema sorgeix quan les 
noves aplicacions disponibles requereixen (per a 
ser eficients) una grandària tant de parcel·la com 
d’explotació molt superior a la que hi ha a la Pla-
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na: difícilment es pot aplicar l’anàlisi de la proble-
màtica de l’arbre o del sòl mitjançant drons, o l’ús 
de sensors situats en el subsòl connectats a unes 
instal·lacions centrals via telemàtica, quan l’explo-
tació es troba repartida entre diferents parcel·les 
xicotetes (sovint situades fins i tot en diferents 
termes municipals i a quilòmetres de distància les 
unes de les altres).

També relacionat amb la gestió del sòl (i el marc 
de plantació o separació entre arbres) hi ha la 
capacitat per a introduir maquinària en les dife-
rents fases del procés de producció, tant en el mo-
ment d’aplicar tractaments fitosanitaris com en la 
fase de collita. Així, el temps utilitzat a portar el 
fruit des de l’arbre fins a la plataforma o camió 
que el trasllada al magatzem és molt superior en 
plantacions tradicionals que en les que incorpo-
ren carrers que permeten un accés més directe, 
situació que repercuteix significativament en el 
cost de collita i que suposa, respecte al cost total, 
una mitjana d’entre el 17% per al mandariner i el 
14% en el cas de la taronja.2

Quant al reg, encara que inicialment a la Plana es 
va destinar al cultiu de cítrics exclusivament la 
zona d’horta (bàsicament regada amb l’aigua del 
riu Millars), ben prompte el cultiu es va ampliar a 
les antigues zones de secà gràcies a la constitució 
de societats de reg que feren pous per a aprofitar 
les aigües subterrànies de la zona.3 

Probablement el procés assenyalat, junt amb el 
canvi més recent del reg tradicional a manta o per 
inundació al molt més eficient sistema de reg per 
degoteig, suposen els canvis més significatius pel 
que fa al cas. L’esforç inversor exigit a l’agricultor 
per a dur a terme el canvi va vindre secundat per 
institucions i administracions de diferents compe-
tències geogràfiques (des d’institucions de crèdit 
locals o regionals passant per ajuntaments, Ge-
neralitat, UE, etc.), i va suposar en la majoria dels 
casos l’agrupació de diverses societats de reg per 
a passar a gestionar el reg d’una superfície molt 
més gran. Als beneficis evidents provinents del 
canvi (reducció de costos: menys ús d’aigua, ener-
gia, instal·lacions, mà d’obra, etc.)4 s’ha d’asse-
nyalar, almenys, algun inconvenient: la possibilitat 
més baixa de discriminar les diferents parcel·les 
(per exemple, en volum de reg), i s’impedeix així 

2  Vegeu De Miguel, Caballero i Fernández-Zamudo (2020).
3  Actualment, a la Comunitat Valenciana el 97,7% de les explota-
cions i el 98,1% de les hectàrees cultivades de cítrics són de regadiu 
(INE, 2016).
4  S’ha de considerar que actualment el reg suposa entre un 16% 
(per a mandariners) i un 23% (per a tarongers) del cost total de produc-
ció en la citricultura valenciana (Mateu et al., 2018; Chueca et al., 2020).

que n’hi haja que s’incorpore a l’estratègia d’agri-
cultura ecològica (l’aigua porta abonaments in-
compatibles amb la dita pràctica).

També hi em d’incloure un element fonamental per 
a la pervivència del sector: la reconversió varietal. 
Des de l’inici, la citricultura ha sabut adaptar-se 
a les demandes canviants del mercat, oferint les 
varietats que més bona eixida tenien i modificant 
el cultiu davant l’aparició de noves opcions (per 
mutació espontània, per nous desenvolupaments 
fruit de la investigació). 

En els últims anys, les innovacions en l’àmbit va-
rietal han impactat fortament en el sector, no sols 
en aparéixer noves varietats irradiades i triploides 
(que poden resoldre el problema de la pinyolada, 
millorant-ne les opcions comercials, i també me-
diambientalment més sostenibles en ser compa-
tibles amb la vida de les abelles) sinó també les 
varietats de club (les que exigeixen per a culti-
var-les pagar royalties, i tenen un límit en la su-
perfície total a plantar). L’origen del problema tèc-
nic està íntimament lligat al minifundisme que en 
la pràctica suposa l’existència de camps alternats 
de diferents varietats, amb l’encreuament conse-
güent en el procés de pol·linització per part de les 
abelles. El problema és inferior en les escasses 
plantacions grans, poc abundants a la zona de la 
Plana i presents a la província de Castelló única-
ment en les noves zones citrícoles del Baix Maes-
trat i zones d’interior.

La solució ara com ara se centra en el canvi vari-
etal; no obstant això, les opcions per a dur a ter-
me la transformació (bàsicament empeltar sobre 
arbres d’altres varietats ja desenvolupats, o ar-
rancar i plantar de nou) impliquen tant la pèrdua 
d’ingressos durant unes quantes campanyes com 
un esforç inversor important que, tot i les línies de 
suport que hi ha, resulta ben sovint tremendament 
difícil d’afrontar per a l’agricultor no professional.

C) Estructura varietal

La referència de cítrics que hi ha a la Comunitat 
Valenciana suposa parlar d’un nombre total de 
varietats situat en una xifra superior a les setan-
ta, en la mesura en què es comptabilitzen alguns 
productes amb un pes molt marginal. Del gruix de 
varietats més de la meitat es corresponen amb 
el concepte de mandarina (satsuma, clementina 
i mandariners híbrids), seguida en número pel ta-
ronger dolç que engloba entorn del 25% del total 
de varietats.
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El tema de les varietats, i l’ús com a base de peus 
tolerants a diferents malalties, és un punt crucial 
en el procés de cultiu en el qual estan implicats 
els agents d’innovació del sector.5 La resposta als 
problemes derivats directament del cultiu s’ha 
centrat en la investigació de noves varietats (es-
pecialment en els mandariners) desenvolupades 
des de serveis d’investigació de l’administració 
pública, especialment de l’IVIA, i també des de la-
boratoris d’experimentació agrícola privats. 

L’objectiu de la investigació varietal ha sigut triple: 
d’una banda, fer front a problemes derivats tant 
de la pinyolada com de plagues (tant amb patrons 
o peus de plantació, com per la via de l’empelt); 
en segon lloc, ampliar la campanya citrícola amb 
varietats primerenques i tardanes, i, fi nalment, 
adaptar el producte a les tendències del mercat 
i els gustos del consumidor. El resultat del pro-
cés és una quantitat creixent de varietats híbrides 
amb diferents graus d’adaptació al sòl i accepta-
ció del mercat.

Gràfi c 3. Calendari de collita de cítrics a Espanya. IVIA
Font: IVIA, 2020

5  Aleza, Forner i del Pino (2020).

El procés d’introducció de noves varietats es pro-
dueix per les vies tradicionals (noves plantacions o 
empelt), amb una distribució lliure a través d’em-
preses de vivers. No obstant això, com ja hem in-
dicat prèviament, hem de destacar (per la impor-
tància creixent en el sector) l’aparició de varietats 
sotmeses a drets de patent, i dins les denomina-
des de club que limiten la quantitat màxima de 
plantes en un intent de controlar el mercat. De fet, 
i així es pot constatar, són les varietats de club les 
que centren l’interés del sector de cara als prò-
xims anys. Es tracta tant d’oferir una nova varietat 
de planta que compleix els requisits de resistència 
a plagues, consum d’aigua i producció, però que 
també garantirà (teòricament) uns ingressos extra 
derivats de la diferenciació del producte i del con-
trol sobre la quantitat oferida en el mercat (benefi -
cis extraordinaris fruit d’una posició de monopoli).

És important assenyalar que la nova tendència 
exigeix una inversió inicial més gran, i indirecta-
ment condiciona el paper que l’agricultura a temps 
parcial representa dins del sector. La necessitat 
d’una inversió inicial superior, junt amb un com-
ponent tècnic més gran també, contribueix a ge-
nerar una tendència cap a la professionalització 
del cultiu per mitjà de seccions especialitzades de 
cooperatives o sistemes de gestió de terres vincu-
lats a SAT (o directament dependents d’empreses 
comercialitzadores).

De fet, i relacionat amb la reconversió a noves va-
rietats, l’opinió arreplegada per part d’agricultors 
(tant a temps complet com parcial) indica que el 
dit canvi s’interpreta com la necessitat d’adap-
tar-se per a fer front a la caiguda en la rendibili-
tat. Així, dins del que podríem considerar com un 
cert esgotament del sector degut a la més poca 
rendibilitat que té (vista la tendència de l’última 
dècada), les noves varietats es presenten com una 
taula de salvació quant a preus. Així, i com que la 
qüestió del preu de venda (rendibilitat) se situa en 
el primer nivell de preocupació entre els agricul-
tors, són les varietats de club (amb garantia quant 
al límit en el nombre total de plantes, superfície 
de cultiu i producció estimada) les que presenten 
més interés.

L’altre aspecte que hi ha darrere de la distribu-
ció varietal, molt més important quan es tracta 
de productors més grans (vinculats a empreses 
de comercialització), és la intenció d’ampliar l’ex-
tensió de la campanya tant en l’inici com en la fi -
nalització. Així, la tendència a la Plana ha sigut la 
d’adoptar varietats primerenques que aportaven, 
en general, preus més elevats. No obstant això, en 

CALENDARIO DE RECOLECCIÓN  DE LOS CITRICOS CULTIVADOS EN ESPAÑA
Pardo J., Buj A.
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els darrers anys va adquirint força la tendència de 
buscar collites més tardanes que tenen més poca 
competència internacional, tenint en compte el ti-
pus d’especialització dels nous països productors 
(centrats en taronja dolça enfront de mandarines). 
En qualsevol cas, la duració de la campanya s’ha 
anat ampliant des del gros de la temporada de sis 
mesos entre octubre i març fi ns als aproximada-
ment deu mesos que anirien des de principis de 
setembre fi ns a principis de juliol.

Gràfi c 4. Pes de la producció (percentatge) dels grups de 
cítrics principals per província (aforament campanya 20-
21, setembre del 2020).
Font: Generalitat Valenciana i elaboració pròpia

Dels gràfi cs anteriors es dedueix una especialitza-
ció provincial molt clara: València en taronja dolça 
(i, dins, en el grup nàvel) amb vora el 61% del total 
de la producció, Alacant en resta de cítrics amb 
quasi el 45% (pràcticament íntegrament llimes), i 
Castelló molt clarament en mandarines (el 83,5% 
de la producció citrícola de la província). 

En el cas de Castelló i dins de les mandarines, tot 
i la tendència recent d’optar per noves varietats 
híbrides, la varietat predominant continua sent 
molt clarament la clementina (el 87,2% del total 
de mandarines) en adaptar-se tant al terreny com 
al clima especialment bé. A la Plana de Castelló, 
la clementina té com a referència principal la va-
rietat autòctona clemenules (amb més del 70% 
del total), i és la que concentra la major part de 
la producció. En el cas de taronges, les varietats 
predominants són les agrupades en nàvel (inclou 
navelina i navelate) i resta de taronges blanques 
(sobretot valència late i sal·lustianes). Quant a la 
resta de cítrics (llimes, pomelos, altres cítrics, ta-
ronger amarg), la presència a la província de Cas-
telló és merament testimonial.

D) Tractaments i poda

Partint de la idea que en els cítrics la mecanitza-
ció de les faenes agrícoles és encara menor que 
en l’olivera, l’ametler o la vinya, perfeccionar les 
tècniques de fertilització, els tractaments fi to-
sanitaris i antiplagues (adaptant-se a més a les 
exigències mediambientals que requereixen tant 
la legislació com la societat) implica també una 
possibilitat important d’innovar, no sols amb no-
ves tècniques sinó també si s’aconsegueix una 
mecanització més gran que la que ja hi ha.

Igualment, millorar la mecanització en la poda, 
aplicar noves tècniques o adaptar-ne a les noves 
exigències del cultiu i l’entorn constitueix una al-
tra font potencial d’innovació en el sector. En qual-
sevol cas, la millora que podria suposar la poda en 
«bardissa» (característica d’algunes plantacions 
intensives) fa l’efecte d’incompatible amb les sin-
gularitats del marc de cultiu tradicional citrícola a 
les comarques de la Plana.

La realitat és que, si bé és cert que en matèria 
d’abonat i tractaments fi tosanitaris, la citricultu-
ra aplica les innovacions que sorgeixen en el dit 
àmbit (adaptant-se a les limitacions que marca la 
legislació europea, i aplicant una tendència cap a 
la implementació de mètodes de cultiu cada ve-
gada ambientalment més sostenibles i que alhora 
són estalviadors de recursos: tendència a mantin-
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dre la coberta vegetal, menor ús de fitosanitaris i 
aplicació de mètodes més naturals de control de 
plagues i sense contacte directe amb els fruits), 
en l’àmbit de la poda es continuen utilitzant tècni-
ques relativament tradicionals.

Així, es continuen utilitzant majoritàriament les ti-
sores i el serrutx manual o la motoserra enfront 
de les noves eines elèctriques portàtils, més efi-
cients per a fer la faena. L’ús de la poda mecànica 
amb tractor i podadores de discos pràcticament 
no s’ha introduït perquè el marc de plantació de 
moltes parcel·les no ho permet, a més que la tèc-
nica se sol aplicar en plantacions que destinen la 
producció a la transformació industrial (una reali-
tat molt minoritària a la Plana).

No obstant això, i a pesar de les dificultats d’in-
troducció d’innovacions, és el procés més procliu 
a adoptar noves tècniques, i a una professionalit-
zació més gran. D’acord amb l’opinió dels experts 
consultats, comencen a detectar-se problemes 
per a contractar grups de treball encarregats de 
la poda, especialment de la figura de capatàs amb 
coneixements i experiència, i s’indica la falta de 
coneixement en el segment. Fet que provoca una 
pressió a l’alça en el cost de la poda que incenti-
va una mecanització més gran, que de moment es 
mostra dèbil. Hem de recordar que, d’acord amb 
el treball de Mateu et al. (2018), el procés de poda 
representa entre l’11 i el 14% dels costos de l’ex-
plotació i és una activitat principalment manual. 
La introducció de poda mecànica, complicada per 
la gestió del minifundisme, permetria estalvis de 
fins al 75% en el cas de tarongers i mandariners 
(Chueca et al. 2020).

D’altra banda, la transformació de parcel·les en 
cultiu ecològic requereix un període d’adaptació 
de vora tres anys, per la qual cosa la decisió la 
condicionen les expectatives de rendibilitat a mitjà 
termini. És un tipus d’aposta que vindria associa-
da especialment amb una citricultura més profes-
sionalitzada (o relacionada amb les explotacions 
gestionades directament per cooperatives, socie-
tats agràries de transformació SAT), excloent de 
facto l’agricultura a temps parcial predominant en 
la zona.

E) Collita

Les millores en la mecanització del procés, i tam-
bé les possibles adaptacions de la maquinària que 
hi ha a les peculiaritats de les explotacions de la 
zona, poden redundar tant a reduir costos com en 
un perfeccionament de la collita, la qual cosa ge-

nerarà finalment tant una major qualitat del fruit 
com una reducció considerable de costos.

De la mateixa manera, les investigacions que 
determinen clarament els temps de collita més 
apropiats i personalitzats a cada explotació (amb 
composició del sòl, varietats, règim pluviomètric i 
de temperatures diferent) per a obtindre un pro-
ducte de més qualitat suposen una línia d’innova-
ció que s’ha de tindre en compte.

Certament, és l’apartat en el qual més poques in-
novacions s’han incorporat en les cinc darreres 
dècades i un dels que suposa un percentatge més 
alt del cost de producció: entre el 30% per a taron-
gers i el 49% per a mandariners, per la grandària 
més menuda del fruit (Chueca et al., 2020).

En relació amb possibles innovacions, són enca-
ra d’escassa implantació els equips d’assistència 
(carrets motoritzats, etc.), i pràcticament inexis-
tents les plataformes mòbils d’assistència a la 
collita o els vibradors de troncs. Un tipus d’innova-
cions que s’enfronten a una problemàtica comuna 
per a poder aconseguir implantar-se de manera 
efectiva: el marc de plantació amb carrers de servei 
massa estrets i parcel·les excessivament xicote-
tes. Així, qüestions com la substitució dels tradicio-
nals caixons de vint quilos per palots o contenidors 
de fruita d’entre cent cinquanta i dos-cents quilos 
queden limitades per l’espai disponible per a in-
troduir maquinària, la qual cosa també va unida a 
la possibilitat d’introduir camions de més tonatge.

Finalment, i pel que fa a la collita de la fruita, hem 
d’esmentar totes les qüestions relacionades amb 
la mà d’obra, amb un esment especial a la confi-
guració de quadrilles o colles de collidors. Els in-
tegrants tenen, en general, un nivell formatiu baix, 
estan formades majoritàriament per hòmens (en-
cara que en els darrers anys hi ha una incorpo-
ració progressiva de dones, vinculades en molts 
casos a quadrilles formades per grups familiars), 
presenten un percentatge alt de població immi-
grant i, per descomptat, amb un predomini clar 
de la contractació temporal. Els salaris pagats en 
l’agricultura (i, en general, les condicions laborals 
i la temporalitat) junt amb la millora en la situació 
econòmica en els últims trenta anys, i l’arribada 
d’immigrants disposats a acceptar condicions 
salarials pitjors en comparació amb altres sec-
tors d’activitat a la Plana (especialment durant el 
boom immobiliari, acompanyat de l’expansió de la 
indústria ceràmica) han fet que cada vegada més 
la faena de collir s’associe a immigrants. D’acord 
amb les entrevistes fetes, les estimacions sobre 

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   23Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   23 13/12/21   10:1813/12/21   10:18



24

LA CITRICULTURA VALENCIANA  A LA PLANA DE CASTELLó

composició de quadrilles indiquen que el col·lectiu 
d’immigrants representa aproximadament el 75% 
dels integrants de les colles, sense que hi haja un 
predomini clar de nacionalitats diferent del que 
s’observa en el conjunt de la societat.

També s’ha de reconéixer, encara, una certa pre-
sència d’economia submergida en la faena del 
camp i que, tot i els esforços de moltes empreses 
d’evitar els contractes irregulars, es troben amb 
falta de treballadors disponibles i es recorre a ve-
gades a treballadors en situació de desocupació 
(o receptors d’altres prestacions públiques) i a im-
migrants irregulars. Sobre el cas, les empreses i 
gerents de cooperatives entrevistats són rotunds 
respecte del compliment de la legalitat laboral, si 
bé reconeixen que agricultors i algunes empreses 
comercialitzadores recorren a grups de treballa-
dors irregulars, fet que consolida una part de l’ac-
tivitat citrícola dins de l’economia submergida.

F) Abandó de cultius, raons de rendibilitat i 
gestió de la propietat

Un tema que preocupa especialment en relació 
amb el cultiu de cítrics a la Plana, i en mesura 
similar en el conjunt del sector agrícola valencià, 
és la tendència a abandonar cultius. Els motius 
s’identifi quen amb la pèrdua de rendibilitat de 
l’agricultura davant d’altres sectors d’activitat, la 
difi cultat per al relleu generacional, altres proble-
mes específi cs de la citricultura com són el mini-
fundisme o l’agricultura a temps parcial, i altres 
aspectes com el component cada vegada més 
urbà de la nostra societat.

En centrar l’enfocament a la Plana de Castelló, i 
d’acord amb el que indiquen García Álvarez-Co-
que i Tudela (2020), es tracta d’un problema ma-
croeconòmic per a l’agricultura, però que demana 
un enfocament microeconòmic adaptat a zones 
de cultiu i varietats concretes. La citricultura està 
sotmesa a un sistema de minifundi, amb plantaci-
ons amb un marc físic de cultiu que manté una es-
tructura tradicional que limita la incorporació de 
maquinària, es troba sotmesa a un pes molt des-
tacat de l’agricultura a temps parcial (que com-
porta problemes a l’hora de prendre decisions a 
mitjà/llarg termini per la incertesa i l’import de 
la inversió necessària), hi ha un problema clar de 
relleu generacional amb agricultors d’edat avan-
çada (menys proclius a innovar i a noves inversi-
ons), i presenta un problema greu en el procés de 
venda de la producció, amb una posició de debi-
litat davant de grans grups de comercialització i 
distribució de productes alimentaris.

Amb el panorama dit, la situació actual (que co-
mença a principis del segle actual) és d’una ten-
dència clara a abandonar superfície de cultiu en 
tota la Comunitat Valenciana. Les dades disponi-
bles, facilitades per l’IVIA i incloses en el gràfi c 5, 
ajusten les dades d’evolució de la superfície citrí-
cola amb una tendència decreixent des de l’any 
2000, que s’ha accelerat en la darrera dècada. 
És evident que darrere de l’abandó del cultiu ci-
trícola hi ha una raó de rendibilitat, i així són les 
parcel·les més poc rendibles o on el risc de canvi 
de cultiu comporta un cost d’oportunitat més baix 
(és a dir, les parcel·les més poc rendibles) les que 
s’abandonen primer. 

Gràfi c 5. Evolució de la superfície citrícola (ha) a la 
Comunitat Valenciana.

Font: IVIA, 2019

Sobre el cas, el gràfi c 6 complementa la infor-
mació anterior amb dades de producció citrícola. 
Com s’hi observa, el cultiu de cítrics presenta un 
cert component d’alternança en la producció per 
hectàrea, però també és possible identifi car una 
producció mitjana bastant estable entorn dels 3,5 
milions de tones que es manté relativament es-
table al llarg del temps. Això ens indicaria, enca-
ra que siga indirectament, que són les parcel·les 
més poc rendibles les que són objecte d’abandó 
o transformació en altres tipus de cultiu i, alter-
nativament, que les noves plantacions i les que 
romanen en el sector tendeixen a augmentar la 
productivitat per superfície de cultiu. 

És a dir, i d’acord amb l’objectiu del present infor-
me i amb independència de qüestions molt impor-
tants relacionades amb la comercialització i que 
estan en l’epicentre de la caiguda en la rendibilitat, 
des de la posició del productor és possible incor-
porar marges de millora que passen per resoldre 
els tres problemes centrals del cultiu i producció 
de cítrics: (a) el minifundisme, (b) la gestió de la 
terra amb agricultura a temps parcial junt amb els 
problemes de relleu generacional i (c) la necessi-
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tat d’adaptació varietal que condiciona el mercat 
i la facilitat productiva. La modifi cació dels tres 
trets dominants en la citricultura de la Plana per-
metria implementar més les innovacions, reduir 
de manera considerable els costos de producció i 
millorar els marges que obtindria l’agricultor.

Gràfi c 6. Evolució de la producció citrícola (t) a la Comunitat 
Valenciana.

Font:  IVIA, 2019

Una qüestió que s’ha de recordar, en relació amb 
l’abandó de cultius, és que la producció citrícola 
presenta altres efectes benefi ciosos des del punt 
de vista social més enllà de la mera rendibilitat 
privada. Ens referim a l’impacte mediambiental 
positiu, tant pel que fa a l’intercanvi de CO₂ com 
al valor paisatgístic, i també la consideració social 
dels cítrics com a senyal d’identitat. Dos aspec-
tes que són elements molt rellevants que ajuden a 
entendre la importància que es continua donant a 
la Comunitat Valenciana, i en concret a la Plana de 
Castelló, a la citricultura. Així, resulta difícil inter-
pretar la identitat cultural de municipis com Borri-
ana, la Vilavella, Nules o Vila-real sense esmentar 
de manera destacada la taronja com a element 
identitari.6

3.2 Fase de transformació (industrialització) i 
comercialització

A) Fase d’emmagatzematge

L’arribada de la fruita al magatzem de classifi cació 
i empaquetat suposa una certa ruptura amb tot el 
que s’ha vist fi ns ara. Es tracta de la part industrial 
del procés, i és la que refl ecteix més bé la innova-
ció sectorial. Des del mateix instant en què arriba 
la producció del camp, la mercaderia, comença 
un procés de control (traçabilitat) i manipulació 

6  A tall d’exemple es poden mencionar les fi res agrícoles que s’hi or-
ganitzen, els consells agraris municipals que hi ha, la importància que 
en ocupació femenina encara tenen les activitats citrícoles, o altres 
elements com ara el Museu de la Taronja de Borriana.

de la fruita per mitjans totalment mecanitzats. El 
primer pas sol ser a través de la unitat (màquina 
calibradora) que n’analitza pes i qualitat (calibre i 
color), cosa que permet assignar una categoria al 
fruit i, llavors, decidir el tipus de comercialització 
(envasament) que s’aplica a cada partida.

Sobre el conjunt del procés hem d’indicar que es 
tracta d’una activitat altament mecanitzada, on la 
mà d’obra intervé exclusivament amb un mer ob-
jectiu de control en alguns segments pels quals 
travessa la fruita i, sobretot, en l’últim punt d’eixi-
da del cítric per a fer-ne l’envasament (és la fase 
en què la mecanització continua sent més baixa 
i, per tant, on es concentra bona part de la mà 
d’obra) i comprovar que ha sigut correcte, així com 
per a donar els últims retocs. 

Pel que fa a l’execució de les faenes és interes-
sant assenyalar que, tot i que la mecanització és 
quasi absoluta dins dels magatzems, i atesa l’ac-
tual equiparació salarial entre hòmens i dones, 
es manté una separació de faenes entre hòmens 
(carrets, control sobre moviment de caixes, i fa-
enes associades històricament a un esforç físic 
més gran) i dones (amb faenes més centrades en 
la manipulació del producte; són les úniques que 
ocupen línies d’envasament fi nal). A pesar d’això, 
de les diferents entrevistes fetes es desprén que 
la segregació per faenes s’explica més per una 
qüestió de tradició que per qualsevol mena de li-
mitació que plantegen els responsables d’organit-
zar la faena. 

La incorporació tecnològica en magatzem es cor-
respon amb la instal·lació de maquinària cada 
vegada més complexa, amb més poca interven-
ció de mà d’obra, capaç de garantir la traçabili-
tat i controls de qualitat, i que es combina amb la 
intervenció de línies de fred i pre-refredat i, per 
descomptat, el procés de transport.

En relació a les diferents formes d’envasament, 
en caixa (plàstic, cartó o fusta) o malla, responen 
a la mena de client o mercat al qual va destinada 
la mercaderia. Això afecta també l’ús d’envasos 
reciclables quan es tracta de clients habituals, i 
que gestionen empreses externes de gestió d’en-
vasos que s’encarreguen d’arreplegar-los i desin-
fectar-los.

Sobre la gestió de magatzem se centra bona part 
de la possibilitat de reduir costos en la fase d’in-
dustrialització. En primer lloc, ens trobem la ma-
jor o menor tecnifi cació de tot el procés, i sobre 
el cas hem d’indicar que la tendència és cap a la 
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concentració en magatzems cada vegada més 
grans, amb capacitat per a manipular un volum 
de producció més gran, que incorporen tandes de 
treball com a manera d’aconseguir una amortit-
zació de la maquinària més elevada, i que, conse-
qüentment, requereixen més capacitat de conser-
vació en fred i zones de càrrega més àmplies. 

El segon aspecte clau és la duració de la cam-
panya en el magatzem i l’esforç que es fa per a 
estendre-la durant tota l’anualitat. Per a aconse-
guir-ho s’apliquen preferentment tres vies: d’una 
banda, l’ampliació d’instal·lacions de conservació 
en fred (cambres), que permeten acumular mer-
caderia per a comercialitzar-la fora de dates de 
collita (això ha sigut una via de treball tradicional 
dins del sector); en segon lloc, com a mecanisme 
de mantindre part de les instal·lacions en funci-
onament trobem l’opció de comercialitzar altres 
productes que complementen la campanya tradi-
cional dels cítrics (cas del meló de tot l’any i el 
meló d’Alger, preferentment, a més d’altra fruita 
d’estiu), amb els quals és possible mantindre en 
funcionament una part de la infraestructura de 
producció (encara que no sempre és possible fer 
ús de la maquinària calibradora de cítrics per les 
dificultats d’adaptació de corrons i altres elements 
que provoquen tocats en la fruita); com a tercera 
opció, que és la que adquireix més força en l’úl-
tima dècada, trobem la possibilitat de comercia-

litzar cítrics procedents d’altres regions produc-
tores a escala mundial (sobretot de Sud-àfrica i 
Amèrica del Sud).

Ara bé, les respostes estratègiques que acabem 
de descriure tenen un tractament molt diferent se-
gons si ens referim a comercialitzadores privades 
o cooperatives de productors. Són les empreses 
privades les que apliquen tots els mecanismes 
de reducció de costos, i on l’objectiu d’ampliar 
campanyes respon a la necessitat de repartir els 
costos fixos (de manteniment, d’amortització de la 
maquinària, etc.) durant tot l’any, reduint així l’im-
pacte proporcional que tenen els costos sobre els 
cítrics, i millorant així la posició estratègica com 
a comercialitzadors i obtenint avantatges derivats 
de la gestió de personal. 

Per part seua, les entitats cooperatives mostren, 
en general, i per raons derivades del model co-
operatiu i la dificultat per a adoptar decisions 
estratègiques, una incapacitat per a estendre la 
campanya amb altres fruites i cítrics d’altres pro-
cedències. El resultat és un cost operatiu més alt 
que es tradueix directament en rendibilitat per als 
socis productors.

Relacionat amb els magatzems de cooperatives, i 
segons que es constata en les entrevistes a res-
ponsables tant de cooperatives com d’empreses 
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privades, és possible afirmar que hi ha una certa 
sobredimensió de les instal·lacions tant respecte 
de la collita real actual com de la capacitat màxi-
ma de manipulació diària de producte. L’explicació 
cal buscar-la en la facilitat que va trobar el sector 
cooperatiu per a construir instal·lacions, comptant 
amb ajudes que procedien de les diferents admi-
nistracions i que han donat com a resultat estruc-
tures grans que, i és ací on sorgeix el problema, 
requereixen manteniment amb els costos fixos 
consegüents ben elevats.

B) Comercialització

Endinsar-nos en l’anàlisi de la comercialització de 
cítrics implica reconéixer en primer lloc l’eminent 
component exportador del sector (enfront de l’al-
ternativa del mercat estatal), el paper en el passat 
com a subministrador de divises i altres impactes 
col·laterals positius que ha tingut sobre sectors 
com podrien ser la ceràmica o altres sectors ex-
portadors valencians (l’acumulació de capital ge-
nerada per una citricultura eminentment comerci-
al i exportadora es va traslladar a altres activitats, 
fet que suposà l’aportació inversora necessària 
per al naixement de les altres activitats). 

Un altre aspecte que hem de considerar en relació 
a la comercialització del producte citrícola és la 
pèrdua absoluta de qualsevol posició i avantatge 
estratègic per part dels agricultors i productors de 
cítrics, en trobar-se en un mercat on el preu el fixa 
quasi de manera exclusiva el comprador (normal-
ment, un magatzem intermediari). 

Finalment i com a tercer escaló de l’entramat de 
debilitat sectorial, trobem la posició dels grups de 
distribució alimentària a Europa i Espanya, amb 
una concentració forta de poder que condiciona 
en gran manera el preu final que s’aplica al con-
sumidor, i conseqüentment als magatzems de 
comercialització i cooperatives, fet que situa els 
agricultors en l’últim escaló de la cadena de valor i 
amb una nul·la capacitat per a mamprendre qual-
sevol negociació sobre els preus de la producció.

Afrontar la dita debilitat estratègica és una faena 
àrdua, quasi impossible de mamprendre a hores 
d’ara, i que s’intenta apedaçar amb actuacions que 
limiten l’entrada d’altres cítrics forans (no proce-
dents de la UE) i mitjançant la creació de xarxes 
de distribució pròpies en àmbits de proximitat o 
vinculades a producció ecològica. No obstant això, 
i a pesar de reconéixer una certa voluntarietat en 
les alternatives dites, l’impacte real és molt xico-
tet sobre el conjunt del sector. Una opció, aplicada 

en altres cultius, seria utilitzar el mètode de preus 
garantits que incentiven la rendibilitat parcel·lària, 
cosa que resulta viable en explotacions més grans, 
que no és el cas de la citricultura de la Plana.

És precisament la constatació de la debilitat ne-
gociadora del sector la que origina un esforç per a 
reduir costos en la fase de magatzem com a úni-
ca via, de moment, d’obtindre una rendibilitat més 
gran en les dos darreres fases del procés, si bé hi 
ha el convenciment en el sector de la necessitat 
d’establir un marc de negociació més favorable a 
l’agricultor com a única manera d’evitar la desa-
parició de cultius i l’abandó de terres.

4. ECOSISTEMES D’INNOVACIÓ EN EL 
TERRITORI: ACTORS, CAPACITACIÓ I FORMACIÓ

De tot el que s’ha escrit fins ara es desprén que 
la innovació en el sector citrícola s’ha d’orientar 
clarament cap a la reducció de costos i l’increment 
dels ingressos dels productors, única manera de 
millorar la rendibilitat del sector i evitar l’abandó 
progressiu de terres i el declivi de l’activitat, tradi-
cional en l’estructura productiva de la Plana (amb 
triple impacte negatiu: econòmic, mediambiental i 
social). També s’han detectat una sèrie de proble-
mes a l’hora d’incorporar les innovacions, relaci-
onats fonamentalment amb el minifundisme (i la 
parcel·lació excessiva) i l’estructura de la propie-
tat, i també amb la debilitat de les estructures de 
comercialització del sector. Així doncs, qualsevol 
actor que siga capaç de fer front als problemes 
descrits s’ha d’incloure en l’ecosistema d’innova-
ció del sector citrícola de la Plana.

En primer lloc, l’agricultor professional (sobretot 
el que pertany a una generació més jove, amb for-
mació no sols aplicada, sinó moltes vegades tam-
bé teòrica) constitueix el primer pilar en el qual 
s’ha de basar el procés innovador en la citricultu-
ra. És el tipus d’agent que pot ser capaç de, amb 
una visió més de mitjà i llarg terminis, treballar 
per a aconseguir una agrupació de terres més 
gran (siga per la via de l’adquisició o per altres 
vies alternatives com la cessió o l’arrendament a 
llarg termini), integrar gràcies a això uns marcs de 
plantació apropiats per a incorporar innovacions 
en el procés de cultiu i collita i fer la reconversió 
varietal necessària que resolga problemes com la 
pinyolada i que amplie el període de collita.

Punt en el qual s’entén que la llei d’estructures 
agràries de la Comunitat Valenciana és l’instru-
ment per a avançar en la línia de les IGC (inici-
atives de gestió comuna de terres), la qual cosa 
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generarà canvis estructurals que al seu torn re-
duiran els problemes que actuen com a barrera a 
la concentració de les parcel·les, i indirectament 
limiten el volum de producció i la capacitat estra-
tègica del sector en l’àmbit comercial.

També l’agricultor a temps parcial pot tindre un 
paper important en el procés innovador. En la me-
sura en què assumisca la necessitat (encara que 
siga forçat per la progressiva pèrdua de rendibili-
tat) d’incorporar canvis en el minifundisme tradici-
onal i es mostre partidari o almenys no impedisca 
la concentració parcel·lària, accedisca progressi-
vament a la gestió del cultiu per part de professi-
onals (contractant empreses de serveis externes, 
cedint la gestió a la secció de cultiu de la seua co-
operativa, integrant-se en SAT que s’encarreguen 
de tot el procés, etc.), assumisca i aposte per la 
reconversió varietal aplicant nous marcs de cultiu, 
etc., obrirà la porta a la innovació en la seua explo-
tació i en bona part del sector citrícola de la Plana.

Quant a la industrialització i comercialització, s’ha 
d’assenyalar que ara el model és clarament dual 
(sector comercialitzador privat d’una banda i sec-
tor cooperativista de l’altra), també pel que fa a 
incorporar la innovació. És cert que en la fase de 
transformació o industrialització (els treballs en 
el magatzem) bona part de la incorporació d’inno-
vacions ja s’han fet en una o altra classe d’agent 
comercialitzador, i tan sols quedaria grosso modo 
anar adaptant-se a les noves tecnologies que pu-
guen aparéixer i fer un esforç de mecanització en 
l’apartat de l’empaquetatge (el que més mà d’obra 
utilitza i el més susceptible de generar estalvis de 
costos en incorporar més mecanització). 

La diferència entre uns i altres agents comercialit-
zadors sorgeix respecte a l’ampliació de la campa-
nya citrícola per a aconseguir un ús més alt de les 
instal·lacions. La part privada va per davant de les 
cooperatives: l’especial estructura societària de les 
cooperatives dificulta adoptar decisions en la línia 
d’ampliar la comercialització a altra fruita (i molt 
més a cítrics d’altres procedències), mentre que en 
el sector privat es veu com una oportunitat tant per 
a reduir costos com quant a penetrar en els mer-
cats i controlar la xarxa comercial i de distribució.

Així doncs, els dos agents principals en la comer-
cialització dels cítrics es constitueixen també en 
actors de la innovació, però en mesura diferent. 
Els comercialitzadors privats han avançat i avan-
cen decididament cap a estructures més compa-
tibles amb la incorporació d’innovacions, mentre 
que el sector cooperatiu avança amb molta més 

dificultat cap a l’adopció d’innovacions reductores 
de costos.

Quant a la participació pública-institucional en 
l’ecosistema d’innovació, s’han de fer diverses re-
ferències. 

D’una banda, l’IVIA7 està a punt de fer trenta anys 
com a entitat autònoma de la Generalitat Valenciana 
(encara que la denominació ja va sorgir en 1984), i 
en les dècades d’existència ha donat bona mostra 
de complir l’objectiu que té d’«impulsar la investi-
gació científica i el desenvolupament tecnològic en 
el sector agroalimentari valencià i d’integrar la con-
tribució al progrés de la ciència agrària en el siste-
ma de relacions de col·laboració i cooperació propi 
de l’activitat investigadora» (Llei 4/1991 de la Gene-
ralitat Valenciana, de 13 de març). Entre els diver-
sos centres d’investigació n’hi ha uns quants amb 
objectius més genèrics, però un de dedicat especí-
ficament al sector citrícola: el Centre de Citricultura 
i Producció Vegetal, encarregat d’avaluar, seleccio-
nar i millorar els materials vegetals, desenvolupar 
noves tècniques de cultiu i estudiar les respostes fi-
siològiques de les plantes a les pràctiques de cultiu 
(especialment pel que fa a la productivitat i qualitat). 
Amb tot això, i amb una dotació molt important tant 
d’infraestructura física com de personal, l’IVIA es 
constitueix en un actor de rellevància primordial en 
la incorporació d’innovacions en el passat, present 
i futur del sector citrícola valencià. En el cas de la 
Plana, la Conselleria disposa d’una estació experi-
mental agrària a Vila-real, que permet aproximar al 
sector citrícola de la Plana no sols els resultats de 
la investigació sinó també altres aspectes com la 
formació per a l’agricultor o treballador del sector.

No obstant això, i sent positius respecte del treball 
de l’IVIA, hem d’assenyalar que el grau d’intro-
ducció de varietats que ha desenvolupat l’institut 
és dèbil en no fer una labor comercial clara. No 
es tracta de qüestionar la qualitat i les caracte-
rístiques de les seues varietats, sinó més aïna de 
posar l’accent en la transmissió de coneixement 
des del centre d’investigació fins al sector privat el 
qual, atenent interessos comercials i estratègies 
de control de mercat, aposta en major mesura per 
varietats sotmeses a royalties i drets de propietat.

D’altra banda, la labor importantíssima de verte-
bració del sector és a càrrec d’institucions com 

7  Com a antecedents trobem el Centro Regional de Investigaciones 
Agronómicas de Levante (1970-72) i el Centro Regional de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario de Levante (1973-84), el qual canvià de de-
nominació a l’actual d’Institut Valencià d’Investigacions Agràries en ser 
transferit a la Generalitat Valenciana en 1984 (Zaragozá, 2011).
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Intercitrus (Interprofessional de la taronja i man-
darina) o AILIMPO (interprofessional de la llima 
i el pomelo). Desafortunadament, Intercitrus ha 
passat per moments difícils pròxims a la total in-
activitat i, encara que ací no és el lloc per a tractar 
en profunditat la dita situació, tot pareix indicar 
que els problemes entre els membres (Comité de 
Gestió de Cítrics, cooperatives agroalimentàries 
valencianes, representants dels agricultors, de 
la indústria de transformació, etc.) impedeixen a 
la institució exercir el paper importantíssim que 
li correspon tindre en el procés d’innovació d’es-
tructures del sector.

Finalment, toca referir-se al grau de capacitació 
del factor productiu treball en el sector, i a les 
possibilitats de formació que s’hi ofereixen. Així, 
els agents consultats coincideixen a establir algu-
nes característiques comunes en el personal del 
sector citrícola a la Plana: poca formació teòrica 
de l’agricultor (mancança que s’observa més en 
els agricultors de més edat –si bé presenten més 
coneixements pràctics, fruit de l’experiència– i en 
els no professionals o agricultors a temps parcial), 
mínima formació i baixa experiència en les qua-
drilles que actuen en la collita del producte (fruit 
del desconeixement sobre la majoria d’aspectes 
del cultiu, la forta rotació i temporalitat, etc.), més 
formació i experiència en l’escaló immediatament 
superior (cap de quadrilla, responsable d’equips 
de poda o d’aplicació de tractaments fitosanita-
ris, sobretot quan pertanyen a empreses externes 
que presten serveis al sector) encara que sovint 
més aplicada que teòrica, formació suficient en 
escalafons intermedis del magatzem (carreters, 
etc.) si bé resulta complicada assegurar la conti-
nuïtat del personal (novament la temporalitat juga 
en contra), i més formació i professionalització en 
escalons superiors de gestió de cooperatives, em-
preses de comercialització, etc.

Pel que fa a les possibilitats de formació, és just 
assenyalar que en poden oferir molt diverses orga-
nitzacions, institucions i organismes. D’una banda, 
hi ha entitats formadores privades que ofereixen 
diferents cursos per a obtindre carnets exigibles 
(carnet d’usuari professional de productes fitosa-
nitaris, carnet de manipulador d’aliments, etc.) o 
recomanables (p. e. certificat de superació de curs 
de motoserrador) per a diferents faenes agrícoles. 
També hi ha cooperatives de segon grau (ANECOP, 
INTERCOOP, etc.) que ofereixen formació especi-
alitzada, i igualment la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica ofereix infinitat de seminaris 
sobre formació i actualització de coneixements per 

als agricultors, i formació específica per als treba-
lladors del sector (en el cas de la Plana, des de la 
ja citada estació experimental agrària de Vila-real).

En la mateixa línia de formació, hem d’assenyalar 
tot el que hi ha relacionat amb la producció eco-
lògica, si bé i per raons comentades de dificultat 
pràctica, és un tema que queda pendent de des-
plegar de manera efectiva a la Plana. El problema 
no és tant de formació, sinó que hi haja les condi-
cions de gestió de terres necessàries per a aglu-
tinar superfícies susceptibles d’aplicar mètodes 
d’agricultura ecològica.

Un últim punt que s’ha de tractar en temes d’inno-
vació seria la capacitat de lideratge que s’ofereix 
des de grans agricultors, que en el cas de la Plana 
es troben polaritzats per empreses privades de co-
mercialització que a més compten amb una secció 
de cultiu. Els acords de comercialització, gestió de 
terres i instruments com SAT o, en general, d’IGC 
com la via per a introduir innovacions que passen 
per una millora en l’estructura productiva.

5. CONCLUSIONS

La conclusió del present informe obliga a mos-
trar certa preocupació pel futur del sector, encara 
que també hem d’aportar elements positius amb 
els quals afrontar-lo. El sector citrícola a la Pla-
na s’enfronta a un problema estructural de canvi 
en el model productiu. I això és així pel que fa a 
l’adopció de noves varietats de cítrics (per motius 
tècnics de cultiu i comercials) i també pel que fa 
a la grandària de les parcel·les i, per extensió, de 
la propietat.

L’avantatge, per aportar una visió optimista, es 
troba en què tots dos problemes es concentren 
en un mateix punt i que passen per la figura de 
l’agricultor o, en sentit més ampli, del productor 
de cítrics. L’adaptació cap a més professionalitat 
del sector passa necessàriament per resoldre 
el problema del minifundisme i la gestió de cul-
tius tenint en compte raons de rendibilitat a mitjà 
i llarg termini. De més a més, trobem una dada 
preocupant com és l’elevada edat mitjana dels 
agricultors i el relleu generacional necessari. De 
fet, és la via del canvi generacional la que actua 
de porta d’entrada a canvis en la gestió de terres, 
afavorint la contractació d’unitats de cultiu (en 
les mateixes cooperatives o a través d’empreses 
privades) i indirectament afavorint l’agrupació de 
parcel·les de cultiu en una mateixa unitat (encara 
queda pendent la unió de parcel·les i la reducció 
del minifundisme). 
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L’altre camp de batalla per al sector es defineix en 
l’àmbit comercial. La situació actual respon a una 
línia contínua de falta de capacitat negociadora 
en tots els segments, i on l’agricultor representa 
l’esclavó més dèbil, seguit dels comercialitzadors 
que al seu torn depenen de les grans plataformes 
de distribució a Europa i Espanya. Entenem que el 
sector necessita suport i fins i tot protecció, amb 
sistemes de marca i control efectiu a l’arribada de 
productes citrícoles de la resta del món, però que 
això és al temps un objectiu que s’escapa a les 
capacitats del sector i està més relacionat amb la 
gestió política de l’Estat espanyol dins de la UE. 

En la mesura en què el sector citrícola siga capaç 
d’enfortir-se amb una estructura productiva més 
professional, tindrà també una fortalesa negocia-
dora més considerable en el mercat internacional i, 
una cosa que no és gens menyspreable, més capa-
citat per a actuar com a lobby comercial en l’àm-
bit de la Unió Europea. En definitiva, la citricultura 
valenciana necessita suport per a reforçar la seua 
posició competitiva en el mercat, però per a aconse-
guir-ho ha de ser capaç de reconstruir la professio-
nalitat que la va caracteritzar en dècades passades.
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1. PAPER ESTRATÈGIC DEL SECTOR 
INDUSTRIAL

El sector industrial és clau en l’avanç econòmic de 
qualsevol territori. En l’actualitat, als països més 
avançats, la producció industrial és la que origina, 
en bona part, la competitivitat a llarg termini de 
l’economia, ja que produeix un efecte d’arrossega-
ment en la resta de sectors econòmics. A més, la 
indústria genera ocupació de qualitat i té capacitat 
d’innovació, cosa que la converteix en una activitat 
capdavantera per a augmentar la productivitat. 

En l’actualitat, la indústria experimenta un can-
vi sense precedents, a causa dels processos de 
globalització, les innovacions tecnològiques i co-
mercials, i els nous competidors a escala mundial. 
En el nou escenari global tenen un rol essencial 
l’especialització productiva, els processos d’inno-
vació, les noves tecnologies i els factors instituci-
onals (CEOE, 2017).

Durant el segle xxi s’ha avançat en l’anomenada 
indústria 4.0 (o quarta revolució industrial), l’eix 
prioritari de la qual és la transformació digital, 
que afecta tant el procés com la producció i el 
model de negoci. Amb la indústria 4.0, el model 
de gestió empresarial es transforma tant inter-
nament (organització, tipus d’inversió, perfil la-
boral) com externament (relació amb proveïdors 
i clientela). 

És inqüestionable que la indústria ha perdut pes 
entre les economies més avançades. En el cas de 
la Unió Europea, només el sector industrial d’Ale-
manya superava el 20% del PIB en el 2016. No 
obstant això, en tots els Estats, també a Alemanya, 
és innegable el declivi del sector secundari en les 
darreres dècades. El pes de la indústria en el PIB 
espanyol i valencià és molt inferior a l’alemany, no 
arriba al 17% en el 2017 en el cas valencià. No 
obstant això, durant els últims anys el pes de la 
indústria valenciana ha crescut lleugerament dins 
del seu PIB, després dels mínims assolits en el 
període crític del 2009-2012. La indústria ha per-
dut valor relatiu durant les últimes dècades a fa-
vor de serveis d’escàs valor afegit (com el turisme 
o els serveis personals) i de l’economia especula-
tiva (sector immobiliari). En l’actualitat, els serveis 
concentren la major part de la riquesa i l’ocupació 
(més del 70%) de l’economia valenciana. La crisi 
del 2007-2008, que va deteriorar enormement els 
sectors valencians de la construcció i immobilia-
ri, i la crisi del 2020 a causa de la COVID-19, que 
ha afectat tan durament el sector turístic valen-
cià, faran que el sector industrial a escala regional 
continue creixent relativament.

2. EL DUALISME INDUSTRIAL A LA COMUNITAT 
VALENCIANA

El territori valencià en general es caracteritza tra-
dicionalment per l’existència d’un desequilibri fort 
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entre un litoral densament urbanitzat i un interi-
or en vies de despoblament. Durant les darreres 
dècades, la terciarització progressiva de l’econo-
mia, acompanyada d’un desenvolupament fort 
associat al turisme de sol i platja, ha aguditzat el 
contrast, gros, entre l’interior despoblat i el litoral 
superurbanitzat. Només les activitats industrials 
han servit de contrapés per a evitar un despobla-
ment encara més gran a les comarques interiors. 

Unes activitats industrials que es desenvolupen 
sobre uns espais prelitorals i interiors que tenen 
el progrés econòmic –en major o menor mesura– 
relacionat amb una notable industrialització endò-
gena, és a dir, derivada d’iniciatives empresarials 
locals i especialitzada en la producció de béns de 
consum (ceràmica, tèxtil, confecció, joguet, calçat) 
amb una tradició artesana forta basada en els re-
cursos locals. Districtes o clústers industrials als 
quals caldria afegir el de l’Horta Sud, especialitzat 
en el moble, i tal vegada el de la Ribera del Xúquer, 
amb una indústria agroalimentària potent (taula 1).

Quadre 1. Principals districtes industrials valencians

Els districtes industrials endògens formen un eix 
que comença a l’Alcalatén (o al Baix Maestrat, si 
considerem el xicotet clúster del moble que hi ha) 
i que arriba fi ns al Baix Vinalopó, i que es veu in-
terromput per la molt més diversifi cada indústria 
de l’àrea metropolitana de València (de Sagunt i 
Llíria a Cheste i Almussafes), que respon a una 
dinàmica molt diferent a la dels districtes indus-
trials valencians (excepte el moble de l’Horta Sud) 
(Membrado, Hermosilla i Fansa, 2019). 

El fenomen dels clústers industrials –de la indús-
tria endògena valenciana– ha sigut molt estudiat 
en la Comunitat Valenciana per l’originalitat i pel 
paper extraordinari en la correcció dels desequi-
libris territorials (Ybarra, 1991; Salom i Albertos, 
2006a; Soler, 2006; Boix, 2009; Molina-Morales i 
Martínez-Cháfer, 2016). 

A pesar del pes dels clústers, a escala global, la 
comarca valenciana amb més pes industrial és 
l’àrea metropolitana de València (AMV), àrea que 
lato sensu inclou tant l’Horta de València, com 
també la segona corona metropolitana (el Camp 
de Morvedre, el Camp de Túria, Buñol-Chiva i la 
Ribera adjacent). A l’AMV hi havia 92.000 treballa-
dors industrials en el 2016 (36% del total autonò-
mic), enfront dels 38.000 del clúster ceràmic de la 
Plana, els 30.000 de l’àrea Alacant-Elx, els 21.000 
del calçat del Vinalopó (sense Elx) i els 31.000 de 
la comarca industrial (tèxtil-confecció) formada 
per la Costera, la Vall d’Albaida, Alcoi i el Comtat 
(Membrado, Hermosilla i Fansa, 2019) (fi gura 1).

Dins de la Comunitat Valenciana hi ha, per tant, 
un dualisme industrial marcat. D’una banda, hi ha 
espais fabrils perifèrics que responen al model 
de districte industrial endogen (quadre 1), entés 
com un espai socioterritorial resultat d’una trans-
formació d’una comunitat local que s’especialitza 
en un determinat tipus de producció, en una àrea 
delimitada on resideix la dita comunitat, i engloba 
una indústria principal i les empreses subsidiàries 
(Becattini, 1990). Els districtes industrials perme-
ten que alguns territoris més o menys perifèrics 
siguen competitius tot i les debilitats importants 
que tenen pel que fa a productivitat, innovació o 
dimensió empresarial. Compensen les limitacions 
en generar un model productiu on la localització 
–el territori– és un avantatge competitiu, gràcies a 
la cooperació o la imitació entre empreses. El seu 
dinamisme industrial deriva de la capacitat de les 
empreses i institucions de posar en valor els re-
cursos territorials i de les dinàmiques d’interacció 
i de creació de xarxes, que els permet ser compe-
titius a escala mundial (Caravaca, 2006).

I, d’altra banda, hi ha els espais metropolitans, 
com l’àrea metropolitana de València i, en menor 
mesura les de Castelló i Alacant-Elx. Un model 
que respon principalment (encara que no única-
ment) a empreses multinacionals que busquen 
una sèrie d’avantatges competitius en instal-
lar-se en grans àrees urbanes, com són els costos 
més baixos i oportunitats més bones per a dispo-
sar de mà d’obra altament qualifi cada, els avan-
tatges derivats de la negociació amb els governs 
locals que brinden incentius per a crear activitats 
de R+D, l’accés a més recursos cientifi cotecnolò-
gics i la concentració d’activitats innovadores, o 
l’accessibilitat més bona (xarxa viària i ferroviària, 
ports, aeroports) (Claver-Cortés et al., 2017; Salom 
i Fajardo, 2018) (vegeu el quadre 2).

Moble
Baix	Maestrat

Ceràmic
Plana	de	Castelló

Moble
Horta	Sud

Agroalimentari
Ribera	del	Xúquer

Tèxtil-Confecció
Vall	d’Albaida-
Comtat-Alcoi

Joguet-metall-
plàstic

Foia	de	Castalla

Calçat
Vall	del	Vinalopó

Marbre
Vall	del	Vinalopó
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Dins del dualisme industrial valencià s’observa 
que el model exogen metropolità ha crescut més 
durant la dècada del 2010 que l’endogen perifèric. 
Contràriament a les tesis que consideraven que 
les noves tecnologies permetrien descentralitzar 
les activitats i reequilibrar els territoris, s’observa 
com els espais metropolitans tendeixen a concen-
trar les empreses de contingut tecnològic alt, la 
qual cosa les fa més competitives. 

Quadre 2. Característiques del model de desenvolupament 
industrial valencià exogen

Així ocorre amb l’àrea metropolitana de València 
respecte als districtes industrials esmentats, ja que 
l’espai metropolità alberga notables sectors fabrils 
(com ara el de vehicles i motors, altra maquinària, 
química, plàstic i agroalimentació) de més inten-
sitat tecnològica i de més capital, i amb empreses 
més grosses i de productivitat més alta (Salom i 
Albertos, 2006b). Una polarització de la innovació 
que es deu al fet que en els dits espais metropo-
litans és més fàcil la comunicació directa, formal 
i informal, entre agents investigadors i empreses, 
ja que les ciutats concentren els recursos humans 
més qualifi cats i les infraestructures tecnològi-
ques més bones (universitats, centres d’investiga-
ció) (Caravaca, 2006). A continuació, s’analitzarà el 
cas de la indústria automobilística valenciana.

Figura 1. Principals sectors industrials (endògens i 
exògens) per àrees funcionals a la Comunitat Valenciana

3. FABRICACIÓ D’AUTOMÒBILS A ESCALA 
GLOBAL 

3.1. Canvis estructurals en el sector

En el sector s’entreveuen una sèrie de canvis 
imminents relacionats amb l’arribada del cotxe 
elèctric i l’híbrid i amb la reducció d’emissions de 
gasos contaminants. D’altra banda, s’ha d’esmen-
tar l’entrada reeixida de nous actors en l’escena 
productiva automobilística mundial, com són el 
Marroc o la Xina. 

Uns factors que generen una complexitat més gran 
en el sector, que requerirà uns canvis estructurals 
severs en la mena de producte fabricat (motors 
híbrids i elèctrics vs. motors de combustió), en 
l’excel·lència dels processos productius (augment 
de la tecnologia elèctrica i electrònica, més pes 
de la digitalització o indústria 4.0) i del producte 
fi nal (control d’emissió de gasos i certifi cacions i 
tests cada vegada més exigents), en la gestió dels 
recursos humans (necessitat d’atracció de nou ta-
lent i de noves formes de gestió del talent) i en la 
manera de comercialitzar el producte (fabricació 
ajustada i fl exible) (Hervás-Oliver et al., 2018). 
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Quadre 3. Canvis estructurals recents i futurs en el sector 
de l’automòbil

3.2. Motor de combustió vs. elèctric/híbrid

El parc de vehicles que circula actualment per Es-
panya abasta un ventall que va des dels combus-
tibles tradicionals amb motor de combustió (ga-
solina i dièsel) fi ns a altres energies alternatives 
poc generalitzades encara, com és l’electricitat. 
L’exigent normativa anticontaminació europea (i 
mundial) planteja als fabricants cada vegada més 
produir cotxes elèctric o híbrids. 

Les empreses automobilístiques ofereixen als con-
ductors diferents alternatives, com són els cotxes 
híbrids, els híbrids endollables o els elèctrics. Els 
automòbils elèctrics són els que s’impulsen ex-
clusivament amb un o diversos motors elèctrics. 
Normalment emmagatzemen l’electricitat amb 
bateries, que es recarreguen en connectar-les a 
la xarxa domèstica o a un Wallbox (instal·lació que 
permet una càrrega mitjanament ràpida). Els cot-
xes elèctrics es benefi cien de l’etiqueta Zero de la 
DGT, que els permet accedir sense limitacions als 
centres de les ciutats o circular quan hi ha restric-
cions per contaminació. També tenen avantatges 
a l’hora d’aparcar sense cost en els aparcaments 
regulats de les ciutats. 

Els cotxes híbrids tenen un motor de combustió 
interna –en general de gasolina– que es combina 
amb un o diversos propulsors elèctrics. Funcionen 
de manera molt semblant a un cotxe convencional. 
No es carreguen des d’una xarxa elèctrica i real-
ment el funcionament en mode només elèctric és 
molt limitat. La gestió de la càrrega i la recàrre-
ga de la bateria d’un híbrid es du a terme a partir 
del motor de combustió i també aprofi tant l’ener-
gia que es genera en les frenades i retencions. Els 
híbrids tenen etiqueta Eco i el preu per a aparcar 
en la zona regulada és més econòmic, entre altres 
benefi cis. El consum urbà és més reduït perquè és 
on més s’aprofi ta el mode de conducció elèctric. El 
cotxe híbrid es condueix de manera suau i silenci-
osa i resulta més econòmic que l’elèctric. D’altra 
banda, els cotxes híbrids endollables es diferen-
cien dels híbrids convencionals perquè la bateria 

té més capacitat i es pot recarregar en un endoll 
(RACE, 2020).

La indústria de l’automòbil podria contemplar 
com els motors de combustió, en primer lloc, i els 
híbrids després, els podrien substituir a mitjà i 
llarg termini els motors elèctrics. Les regulacions 
i els costos de producció converteixen les tecno-
logies de combustió i híbrida en una opció cada 
vegada menys atractiva per a la clientela i més 
poc rendible per a fabricants. Ara com ara, l’estra-
tègia d’electrifi cació dels fabricants d’automòbils 
és diversa: hi ha qui ha apostat pel desenvolupa-
ment d’híbrids, mentre que hi ha qui ha optat no-
més pels cotxes elèctrics. Les noves regulacions 
d’emissions i els protocols anticontaminació que 
s’implementen en moltes ciutats del món compli-
quen el futur, ja no sols dels motors de combustió, 
sinó també híbrids. Un exemple de la nova realitat 
és el Regne Unit, que planeja prohibir la venda de 
vehicles nous de gasolina i dièsel, inclosos els hí-
brids, en el 2035 (García, 2020). No tots tenen tan 
clar que el futur siga el motor híbrid i elèctric o 
només elèctric. Segons Luca de Meo, ex-CEO (chief 
executive offi  cer, conseller delegat) de Seat i actu-
alment CEO de Renault, considera sobre el tema 
que cal construir un diàleg diari i continu amb 
les autoritats i els líders industrials i econòmics, 
ja que considera que ningú sap com serà el futur, 
perquè s’inventa dia a dia, i l’única cosa que es pot 
demanar és diàleg (Gómez-Blanco, 2020). 

Hi ha experts que adverteixen de la guerra freda 
que es gesta entre el motor elèctric i el de com-
bustió i auguren que, almenys en la dècada que 
ve, el motor de combustió interna continuarà con-
vivint amb l’elèctric i l’híbrid. Hi ha un futur que 
espera noves idees i tecnologies, on la reducció de 
les emissions de CO2

 és un dels grans reptes de 
la indústria de l’automòbil. En eixe sentit, el Pacte 
Verd Europeu ja ha defi nit un objectiu de neutra-
litat climàtica per a l’any 2050 amb un pas inter-
medi en el 2030, que fi xa una reducció de, com a 
mínim, el 50% en les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle respecte a la situació base de 1990. 
El curt termini és eclèctic i no sols elèctric i, al-
menys durant els pròxims deu anys, pareix que 
continuarà la fabricació de motors de combustió 
interna (La Vanguardia, 2020). El que és cert és que 
els cotxes híbrids i, sobretot, els elèctrics ja són el 
present i seran, amb tota certesa, el futur a mitjà 
termini. No fan a penes soroll, contaminen poc i 
són més lleugers. Apostar per estratègies d’inno-
vació que prevalguen la fabricació de motors hí-
brids i, sobretot, elèctrics, pareix el més raonable 
actualment en una empresa automobilística.

tecnologia:	més	pes	
de	la	digitalització	

tecnologia:	
augment	de	la	

tecnologia	elèctrica	
i	electrònica

producció:	motors	
híbrids	i	elèctrics	 vs.	

motors	de	
combustió

comercialització:	
fabricació	ajustada	i	

flexible

recursos	humans:	
necessitat	

d'atracció	 i	gestió	
de	nou	talent

ambient:	més	
control	d'emissió	de	

gasos	
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A més curt termini, segons Luca de Meo, per a 
superar els efectes de la pandèmia del 2020, és 
necessari un diàleg amb la gent de les indústries i 
evitar la demagògia perillosa. És necessari parlar 
amb els experts per a buscar solucions desitjades 
i viables. Ningú en la indústria automobilística re-
butja baixar les emissions, segons De Meo. Tots 
volen arribar als objectius de reducció de gasos 
contaminants, però s’ha de consultar la gent que 
durà a terme eixe treball (Gómez-Blanco, 2020). 
Luca de Meo afig que cal construir un diàleg diari 
i continu amb les autoritats i amb els líders indus-
trials i econòmics, perquè, en realitat, el futur s’in-
venta dia a dia, per molt que el que s’albire com 
l’escenari més probable a mitjà termini siga la 
substitució del motor de combustió per l’elèctric.

4. LA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
VALENCIANA I LES INNOVACIONS QUE  
DU A TERME

La indústria de l’automòbil es considerada dinà-
mica des del punt de vista tecnològic, i presenta 
avantatges competitius respecte als sectors ma-
durs (moble, tèxtil, siderúrgia), sense aconseguir 
la quota de productivitat i desenvolupament tec-
nològic dels sectors punta, com la indústria in-
formàtica. El gran actiu de la indústria automo-
bilística a València és la factoria Ford España SL 
d’Almussafes i el parc de proveïdors contigu.

4.1. Ford España SL 

Dins del terme municipal d’Almussafes (la Ribera 
Baixa), al sud de l’àrea metropolitana de València, 
hi ha la factoria Ford España SL, que dona faena a 
vora 7.500 persones i que ocupava el lloc número 
dotze per les vendes entre les empreses espanyo-
les en el 2018 i el segon lloc pel que fa a empreses 
d’automòbils (després de Seat). 

La primera pedra de la fàbrica Ford es va col·locar 
en 1974. Dos anys després treballava a ple rendi-
ment en la fabricació de motors. En 1981 les línies 
de muntatge ja fabricaven els primers automòbils 
(Ford Fiesta) i a partir de 1986 també l’Escort i l’Ori-
on. Entre els anys 2003 i 2007 va arribar a fabri-
car fins a quatre models alhora (Fiesta, Ka, Focus i 
Mazda 2). Després de les fortes inversions de Ford 
a principis de la segona dècada del segle actual, 
la factoria va arribar a produir fins a cinc models 
d’automòbil (Kuga, C-Max, Grand C-Max, Tourneo 
Connect i Transit Connect). En l’actualitat (2020) 
fabrica els models Kuga, Transit Connect, Tourneo 
Connect, Mondeo, S-MAX i Galaxy, encara que algun 
es podria deixar de fabricar a curt termini.

4.2. Parc de proveïdors

El mateix municipi d’Almussafes acull l’enorme 
parc de proveïdors (principalment al parc indus-
trial Joan Carles I), contigu a la factoria Ford. Un 
parc industrial que es va inaugurar en 1996 i la 
major part de les empreses que el conformen 
(més de cent) pertanyen al sector de l’automòbil 
i proveeixen directament la factoria adjacent de 
Ford. Una àrea empresarial que s’ha convertit en 
un dels centres logístics europeus principals de 
l’àmbit de l’automòbil. 

El parc de proveïdors dona faena a unes 4.500 
persones, la qual cosa sumada a les 7.500 de 
Ford, en fan unes onze mil, per a un municipi de 
nou mil habitants, als polígons industrials del qual 
acudeixen diàriament milers d’operaris d’altres 
localitats pròximes. 

El parc de proveïdors el va promoure la Generali-
tat Valenciana i l’Ajuntament d’Almussafes, a tra-
vés del SEPIVA (empresa pública de la Generalitat 
Valenciana), i es va dissenyar amb la col·laboració 
de Ford España, que va aplicar l’experiència lo-
gística en els processos productius del sector de 
l’automoció. Al parc industrial d’Almussafes, grà-
cies als nous plantejaments logístics, l’han imitat 
altres empreses de les més avançades en l’auto-
moció. Dins del parc destaquen els tres túnels que 
connecten la factoria Ford amb el parc industrial, i 
a través dels quals deu empreses envien automà-
ticament just a temps (per electrovies) les peces 
seqüenciades a les línies de muntatge de la multi-
nacional. El parc industrial d’Almussafes és pioner 
a escala mundial en el sector de l’automòbil (APPI, 
2020). 

4.3. Exportació

La factoria Ford i les empreses auxiliars van ser 
les responsables que el subsector de fabricació 
de vehicles i de components per a vehicles repre-
sentaren quasi una quarta part del total d’expor-
tacions autonòmiques valencianes en el 2019, per 
davant d’altres subsectors com l’agroalimentari, 
el taulell, el químic o el calçat (quadre 4). Més del 
80% de la producció de Ford España SL es desti-
na a l’exportació. Entre els setanta-cinc països de 
destinació de l’exportació, els mercats principals 
receptors de vehicles i components fabricats a Va-
lència són els d’Alemanya i Regne Unit, però tam-
bé els Estats Units, França, Itàlia i el Canadà. Entre 
les comunitats espanyoles, només Catalunya, grà-
cies a Volkswagen-Seat, exportava dins del sector 
de l’automoció per un valor superior al de les ex-
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portacions valencianes d’automoció, si bé Castella 
i Lleó (Renault) i el País Basc (Mercedes Benz, en-
tre altres) s’acostaven, sense superar, a les xifres 
d’exportació valencianes de cotxes (fi gura 2).

Quadre 4. Evolució de les principals exportacions 
valencianes. 
Font: ICEX i elaboració pròpia

Les vendes per exportacions valencianes deriva-
des de la indústria de l’automoció han passat de 
representar un valor de quatre mil milions d’eu-
ros en el període 2004-2007, a duplicar la xifra en 
el 2015-2019 (ICEX, 2020) (quadre 4). No obstant 
això, a causa d’una sèrie de causes estructurals 
(lligades a l’auge dels nous vehicles híbrids i elèc-
trics) i conjunturals (COVID-19), entre el gener i 
el juliol del 2020, l’exportació ha descendit en un 
28% respecte al 2019.

Figura 2. Valor per exportació de material de transport 
(CNAE 29 i 30) per comunitats autònomes (2019). 

Font: ICE

4.4. Recursos territorials

Lligats a l’espai metropolità en el qual se situa, els 
recursos territorials principals que van atraure un 
gegant multinacional com Ford a València són un 
personal qualifi cat –després de vora quaranta anys 
de producció ininterrompuda a Almussafes– i amb 
uns costos més baixos que els de l’entorn imme-
diat europeu occidental; una cultura empresarial i 
una xarxa industrial preexistent; i una bona acces-
sibilitat, gràcies a una àmplia xarxa d’autopistes i 
autovies i, especialment, al port de València, des 
d’on s’exporten centenars de milers de tones de 
vehicles i peces (Membrado-Tena, 2015).

El port de València és el primer d’Espanya i de tota 
la conca mediterrània en trànsit de contenidors, i 
el quart d’Europa. L’Autoritat Portuària de València 
va tancar l’any 2018 com la primera per trànsit 
de vehicles del sistema portuari espanyol, encara 
que amb una diferència de només deu mil unitats 
sobre Barcelona, que n’havia sigut fi ns llavors lí-
der a Espanya (Expansión, 2019).

La falta de certs recursos territorials, d’altra ban-
da, posa en crisi la pervivència de Ford a Almus-
safes. Sense eixir del capítol de les infraestruc-
tures, el gran recurs territorial encara pendent 
d’execució és el corredor ferroviari mediterrani, 
segurament el més rendible d’Espanya, i que no 
obstant això no té encara uns terminis defi nits de 
realització. Que no s’haja fet encara el corredor, 
reclamació forta d’empreses i agents polítics va-
lencians (i d’altres comunitats mediterrànies) i de 
la mateixa Ford España, suposa un desavantatge 
notable respecte a altres ubicacions, i una pèrdua 
competitiva pel que fa a facilitats logístiques. La 
factoria de Ford Almussafes podria reduir els cos-
tos logístics entre el 30% i el 40% si es construï-
ra el corredor ferroviari mediterrani. L’exportació 
mitjançant l’ús del tren en la planta d’automoció 
d’Almussafes és actualment residual, mentre que 
el transport marítim oscil·la entre el 70 i el 90% 
(Valero, 2016), i la restant es fa amb camió. El re-
partiment canviaria notablement si es construïra 
el corredor d’ample europeu, ja que el ferrocarril 
–que pot suposar un estalvi de fi ns a un 40% de 
costos de transport– podria arribar a una quota 
molt més alta (Membrado, 2016). 

La factoria Ford d’Almussafes compta amb una 
gran terminal de ferrocarril privada d’Espanya, 
que rebia en el 2015 tres trens al dia de com-
ponents provinents de tot Europa. L’empresa, no 
obstant això, a pesar que el tren és el transport 
de més poc cost, s’estima més la carretera per a 
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transportar per terra els vehicles per tindre més 
fi abilitat i fl exibilitat i una freqüència més bona 
(Valero, 2015). Amb un corredor mediterrani de 
mercaderia no saturat i en condicions, el ferrocar-
ril podria desbancar el camió en l’ús d’automòbils 
per terra. 

El cost d’exportar un automòbil per ferrocarril de 
la planta de Ford a Almussafes al cor d’Europa 
podria suposar un estalvi de vora tres-cents eu-
ros per vehicle. La fàbrica Seat a Martorell podria 
triplicar les exportacions per tren (arribant al 30% 
del total), i estalviar entre el 5% i el 15% dels cos-
tos de transport unitaris a més del temps de lliura-
ment. El corredor ferroviari mediterrani té, a més, 
avantatges mediambientals rellevants perquè és 
el sistema de transport més efi cient i sostenible: 
ajuda a reduir la pol·lució i les emissions de gasos 
causants de l’efecte d’hivernacle (Camisón, 2012).

Un altre dels recursos territorials que no té el 
clúster valencià de l’automòbil (Ford Almussafes i 
el parc de proveïdors) és un institut tecnològic ori-
entat específi cament a l’automòbil, fet que afecta 
negativament la innovació en les pimes locals. A 
més, la formació del personal tècnic és millorable, 
a causa de la falta de tècnics especialistes de pro-
ducció en formació professional i que no hi haja 
un títol universitari específi c d’enginyeria de l’au-
tomòbil (Hervás-Oliver et al., 2018). 

En el quadre 3 s’enumeren, a manera de resum, 
els recursos territorials principals que van atrau-
re la indústria automobilística a València, i els 
recursos territorials principals que s’hi haurien 
d’implementar per a augmentar-ne l’atracció.

Quadre 5. Recursos territorials i indústria de l’automòbil 
a València

4.5. Clúster valencià de l’automòbil

Encara que la factoria Ford i el parc de proveïdors 
es troben en el límit nord de la Ribera Baixa, s’ha 
de dir que formen part funcionalment de l’àrea 
metropolitana de València, que supera el milió i 
mig d’habitants. La majoria de les empreses va-
lencianes de components de l’automòbil se situen 
al parc de proveïdors d’Almussafes, però també 
hi ha altres de situades estratègicament en la pe-
rifèria oest de l’AMV (Llíria, la Pobla de Vallbona, 
Riba-roja, Quart de Poblet) o nord (Sagunt) (Mem-
brado-Tena, 2016).

L’entramat industrial automobilístic en l’àrea me-
tropolitana de València (format per l’empresa Ford 
España, el parc de proveïdors i altres empreses 
automobilístiques de l’entorn) té unes dimensions 
excepcionals. No sols suposa quasi la mitat de tot 
el valor per exportació industrial de la província de 
València, sinó que el conjunt d’empreses reunides 
en el clúster dona faena a quasi 27.000 persones 
de manera directa (AVIA, 2020). La majoria de les 
ocupacions són en fabricació de vehicles de motor 
i altres components, però també hi ha un nombre 
notable de persones que treballen en el plàstic, vi-
dre, metall i altres auxiliars de l’automòbil. 

En el 2016, només el sector de l’automòbil i au-
xiliars comptabilitzava vora dèsset mil persones 
ocupades (CNAE 29: fabricació de vehicles de mo-
tor) (INSS, 2018). Una ocupació industrial que està 
extremadament concentrada en l’àrea metropo-
litana de València i, especialment a Almussafes, 
municipi on se situa Ford España SL i on treba-
llaven més d’onze mil persones, entre ocupacions 
directes en la factoria Ford España SL (7.500) i 
indirectes (fi gura 3). 

La situació actual del clúster automobilístic valencià, 
segons dades d’AVIA (2020), és que agrupa cent set-
ze empreses relacionades amb el sector. Empreses 
dels sectors metal·licomecànic, plàstic, enginyeries, 
serveis, logística, envàs i embalatge i consultores. 
Gràcies al caràcter multisectorial, AVIA, que és el 
clúster d’automoció de la Comunitat Valenciana, 
aplega tota la cadena de valor del sector, i és espe-
cialment rellevant la presència de la multinacional 
Ford, autèntic tractor en la constitució i pervivència 
de l’entitat. En el 2019, la facturació conjunta de les 
empreses associades va ser de més de tretze mil 
milions d’euros, fet que suposa el 13% del PIB auto-
nòmic valencià. El conjunt d’empreses reunides en 
el clúster dona faena, com ja s’ha dit, a vora 27.000 
persones de manera directa (al voltant del 10% de 
l’ocupació industrial autonòmica valenciana).

positius
Personal	
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Impulsat per Ford España, el clúster de l’automò-
bil valencià no fabrica exclusivament –encara que 
sí principalment– per a l’empresa matriu Ford Es-
paña SL. També fabrica i subministra per a altres 
empreses i mercats espanyols i estrangers. Es 
tracta d’un clúster amb característiques de mul-
tilocalització: algunes multinacionals estrangeres 
auxiliars de l’automòbil hi han entrat, i algunes 
empreses locals s’han convertit en multinacionals 
que han acabat operant i fabricant en altres països.

El sector de l’automòbil era líder de la indústria 
valenciana en tecnologia, grandària mitjana d’em-
preses, exportació i innovació (caracteritzada per 
l’optimització de la producció i el procés). L’em-
presa matriu Ford, que tenia 7.500 empleats en 
el 2019, genera un gran efecte d’arrossegament 
per a la pròspera indústria valenciana auxiliar de 
l’automòbil. El clúster es veu benefi ciat, a més, per 
la competitivitat que atorga la logística del port de 
València (que en el 2018 va superar per primera 
vegada el de Barcelona en trànsit d’automòbils) i 
per estructura associativa al voltant d’AVIA (2018). 
En el quadre 4 es mostra un resum de les carac-
terístiques principals del clúster automobilístic 
valencià. 

Figura 3. Localització de les persones ocupades en 
fabricació de vehicles i altres mitjans de transport (CNAE 
29-30) a la Comunitat Valenciana. Font: INSS (Institut 
Nacional de la Seguretat Social), 2018. Elaboració pròpia

4.6. Conjuntura resilient recent

Després de la crisi econòmica del 2007-2008 
l’economia global es va contraure i això es va tra-
duir en un descens del consum i de la producció 
en tots els sectors. No obstant això, superats els 
anys inicials de la crisi econòmica, i després de 
fortes inversions en la planta Ford d’Almussafes, 
l’automòbil es va mostrar com un sector resilient. 
Entre el 2011 i el 2017 la indústria automobilística 
valenciana va passar d’unes vendes exteriors anu-
als al voltant de quatre mil milions d’euros (2011 i 
2012) a unes altres de vora o superant els huit mil 
(2016, 2017 i 2018). Un auge conseqüència, entre 
altres factors, del fet que, a la producció habitual 
de la companyia a València (C-MAX i Kuga), es va 
unir a partir del 2013 els nous Transit Connect i 
Tourneo Connect i després la dels models Mon-
deo, S-MAX i Galaxy. 

Una capacitat de recuperació que s’hauria degut 
a factors externs (confi ança de l’empresa matriu 
en la fàbrica d’Almussafes) i interns (ajudes de la 
Generalitat, competitivitat, salaris, saber fer, loca-
lització i infraestructures viàries i portuàries).

4. 7. Context crític productiu actual

Després del període recent de resiliència i creixe-
ment (2012-2018), i si s’observa la trajectòria del 
2019 i el 2020, es pot afi rmar que el sector au-
tomobilístic valencià ha entrat en un període de 
recessió a causa del descens de les vendes. Una 
recessió que està lligada a la falta de capacitat per 
a decidir el seu futur davant del repte que supo-
sen els canvis estructurals globals i que s’ha vist 
agreujada per la crisi conjuntural de la COVID-19, 
que ha contret l’economia planetària. 

No s’albiren bones perspectives per al sector en 
l’àmbit valencià a curt termini. El fet que les de-
cisions estratègiques que afecten la producció 
d’Almussafes es prenguen a Detroit, a set mil qui-
lòmetres de distància, no permet prendre les reg-
nes de la gestió local de l’automòbil valencià, que 
queda a costa de l’estratègia global de l’empresa 
matriu Ford Motor Company. 

La viabilitat de Ford Almussafes a curt termini es 
veu difi cultada per la falta d’actors locals que pu-
guen apostar decididament pel sector a València, 
així com els canvis estructurals a escala global 
que es preveuen a curt i mitjà termini en la fa-
bricació d’automòbils, i altres factors globals com 
l’incipient proteccionisme americà sota el mandat 
de Trump que difi culten les exportacions de ve-
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hicles als EUA, i que poden imitar altres governs. 
De fet, no són poques les veus que advoquen des 
de dins d’Europa perquè la Unió Europea aplique 
el mateix tipus de mesures proteccionistes, amb 
la finalitat que la producció extracomunitària no 
inunde els nostres mercats.

El descens en el ritme de vendes de Ford Almus-
safes i, en general, a Europa ja es va iniciar en el 
2018. Una desacceleració que va portar la multina-
cional a planejar serioses reestructuracions en les 
plantes en el continent europeu. A pesar de ser una 
de les més competitives i tindre pau sociolaboral 
i gran implicació amb les institucions locals (aju-
des públiques per a estabilitzar la plantilla i evitar 
retallades), la planta d’Almussafes va començar 
a implementar parades en la producció a la fi del 
2018, en resposta a l’esmentada estratègia. 

Al llarg del 2019, durant el qual les vendes de cot-
xes van caure vora un 5% a Espanya, es van pro-
duir més parades parcials d’activitat. En el 2020, a 
la crisi estructural es va sumar la crisi conjuntural 
causada per l’impacte de la COVID-19. Així, a l’oc-
tubre del 2020 ja s’aplicava el quart expedient de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO) de l’any, la 
qual cosa indica la gravetat de l’impacte de la pan-
dèmia sobre la fabricació de vehicles, que s’apro-
fundia en la crisi productiva iniciada en el 2018.

4. 8. Reorientació i reestructuració  
en Ford Europa

Actualment, Ford reorganitza el seu futur a escala 
global, i especialment a Europa, on té pèrdues que 
només es compensen per la rendibilitat dels vehi-
cles comercials (els dissenyats per a transportar 
mercaderia i passatgers amb finalitats de nego-
cis) i per les vendes del Ford Kuga a Almussafes. 

Les retallades de Ford es van començar a preveu-
re arran de la venda d’Opel, per part de General 
Motors, a PSA (Peugeot i Citroën). Les anàlisis pre-
veien que PSA aniria a la fallida, però Carlos Ta-
vares, el seu CEO (chief executive officer, conseller 
delegat) va tancar les fàbriques d’Opel a Alema-
nya, va llevar els models que pagaven regalies a 
General Motors i va ajustar els costos de produc-
ció al límit (Adalid, 2020b). El resultat dels ajustos 
va ser l’augment notable de la rendibilitat d’Opel. 
Ford va reaccionar a l’operació de PSA i va impo-
sar ajustos durs a partir del 2019: va tancar una 
planta de motors a Gal·les, una de caixa del can-
vi a Bordeus (França), dos de muntatge a Rússia 
i va vendre la planta de Kechnec (Eslovàquia) al 
fabricador Magna (García, 2019; López-Redondo, 

2019). Ford va reduir la plantilla europea en dotze 
mil persones i va reduir les despeses estructurals. 
Va mantindre cinc plantes estratègiques: València, 
Colònia i Saarlouis (Alemanya), Craiova (Romania) 
i Kocaeli (Turquia) (figura 4).

S’ha de destacar que en el 2020 la fàbrica de Ford 
a Europa que fabricava una quantitat més gran 
de models era Ford Almussafes (Kuga, Mondeo, 
S-Max, Galaxy, Transit Tourneo Connect), per da-
vant de la fàbrica de Kocaeli, especialitzada en 
furgonetes (Transit Tourneo Courier, Transit Tour-
neo Custom, Transit) (figura 4).

Figura 4. Ford: centres de producció, investigació  
i negocis a Europa (2020).  
Font: https://media.ford.com/

Després de la dura reestructuració laboral, Ford 
es va trobar amb un altre obstacle, ara relacionat 
amb la política de One World de Ford que busca-
va fabricar els mateixos models de vehicles a tot 
el món. Però les preferències i gustos del mercat 
europeu no eren els mateixos que els del mercat 
nord-americà: mentre els clients estatunidencs ja 
no volen cotxes xicotets, els europeus els dema-
nen. Als Estats Units, actualment, bona part de les 
vendes de Ford consisteix en vehicles més grans 
que a Europa, especialment en pick-up trucks, un 
tipus d’automòbil usat generalment per al trans-
port de mercaderies, que tenen en la part posterior 
una zona de càrrega descoberta on es poden col-
locar objectes grossos. En canvi, a Europa és una 
classe de vehicle que té poca eixida, ja que ací pre-
dominen les vendes de cotxes més xicotets, tipus 
SUV (Sport Utility Vehicle), un terme que s’aplica 
als models d’automòbils que combinen elements 
d’automòbils tot terreny i d’automòbils de turisme. 
L’estratègia de Ford havia de fer compatible, per 
tant, la fabricació dels dos models de vehicle.

Més enllà de la reducció de la plantilla a Europa i 
de l’orientació cap a models pick-up i SUV, les es-
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tratègies de Ford passen ara per establir acords de 
cooperació tecnològica i de producció amb altres 
empreses, com ara Volkswagen, amb la finalitat 
d’obtindre beneficis a curt termini a partir de siner-
gies positives i estratègies de guanyar-guanyar.

4.9. Innovació i reestructuració productiva

Gràcies a la injecció de capital que van suposar 
els 1.200 milions d’euros en el 2015 amb la fina-
litat de fabricar els models Mondeo, S-MAX i Ga-
laxy, la planta d’Almussafes té hui una capacitat 
de fabricació de més de 400.000 vehicles, que es 
venen majoritàriament a Europa. A més, Ford Al-
mussafes és l’única planta que fabrica turismes, 
SUV (Sport Utility Vehicle) i furgons i l’única euro-
pea que produeix models híbrids i híbrids endo-
llables. Així i tot, en resposta a l’estratègia global 
de Ford Motor Company de reenfocar la producció 
cap a camionetes (pick-up) i SUV, a partir del 2022 
es preveu que deixaran de fabricar-se diversos 
models de vehicles a Almussafes, equivalents a la 
mitat de la producció actual. Això ompli d’incòg-
nites el futur de la filial valenciana, que passaria 
previsiblement per fabricar nous models (com el 
futur Ford Bronco o el nou Capri elèctric) o per 
produir models en cooperació amb Volkswagen, 
Seat o Audi (Aladid, 2020a).

De moment, cal assenyalar que l’actual viabilitat 
econòmica de Ford a València deriva de la fabri-
cació del model Ford Kuga SUV. El va llançar Ford 
en el 2007 per a complementar la gamma Focus, i 
de llavors ençà sempre s’ha venut per damunt de 
les previsions esperades, i amb preus més alts i 
en versions més equipades respecte a la mitjana 
de la gamma Ford. Va ser la segona generació de 
Kuga la que va començar a fabricar-se a València 
a partir del 2012, any en què va començar l’enlai-
rament de les vendes exteriors de l’empresa Ford 
Almussafes, el model Kuga que hi fa s’exporta a 
setanta-dos països. En principi, Ford preveia fabri-
car huitanta mil cotxes Kuga a l’any a Almussafes, 
però, davant l’èxit de vendes, es va arribar a dupli-
car la producció. 

L’arribada del nou model Kuga en el 2020, on 
s’aposta per la tecnologia híbrida i híbrida endo-
llable (sense abandonar els motors gasolina i di-
èsel), ha sigut un èxit rotund per a la marca Ford, 
que preveu fabricar-ne més de 150.000 unitats a 
l’any, en totes les versions del model. La planta 
d’Almussafes té garantida, d’una banda, la pro-
ducció del Kuga fins al 2026-2027, però una de 
les dos línies de carrosseria que té es dedica a fa-
bricar quatre models que, sumats, venen més po-

ques unitats que el Ford Kuga SUV (Adalid, 2020a). 
Cap al 2022 es preveia deixar de fabricar eixos 
quatre models (Transit, Mondeo, S-MAX i Galaxy), 
si bé la seua vida comercial es podria allargar un 
any més, si la pandèmia actual continua alentint 
els plans estratègics previstos.

La fi de la producció dels models dits respon a 
motivacions diferents. Els models Mondeo, S-MAX 
i Galaxy deixaran de fabricar-se en haver perdut 
el favor del públic, que s’han decantat cap als SUV 
com el Ford Kuga. En el cas del Transit Connect i la 
versió turisme, el Tourneo, Almussafes en produ-
eix unes huitanta mil unitats, de les quals n’expor-
ta més de trenta mil als EUA. Les traves derivades 
de la política proteccionista que posà en marxa 
l’administració Trump obstaculitzen la venda del 
model al seu mercat principal. Com a conseqüèn-
cia, Ford preveu la continuïtat en el mercat de la 
Connect mitjançant un acord amb Volkswagen, 
i és la marca alemanya la que produiria el futur 
model a partir del 2022 o 2023 (Adalid, 2020a).

Es pot dir que l’estratègia d’innovació comercial 
de Ford ha sigut, en general, bastant erràtica en 
els darrers anys. Com a conseqüència, a pesar del 
tancament de diverses plantes a Europa, algunes 
de les que continuen produint ni tan sols ho fan al 
cent per cent de la capacitat productiva que tenen. 
A Almussafes, com s’ha dit, només el model Kuga 
salva, de moment, la producció valenciana. 

Apostar per un nou model implica una gran inver-
sió i s’han de vendre almenys cinc milions de vehi-
cles perquè siga rendible. Per tant, és una inversió 
que s’ha de pensar ben pensada, atesos els canvis 
estructurals actuals a escala global dins de l’auto-
mòbil. Per això, l’estratègia d’innovació futura per 
a Ford, més que el desenvolupament de nous mo-
dels, pretén l’aliança amb socis tecnològics per a 
desenvolupar conjuntament els dits nous models. 
Un soci tecnològic preferent seria Volkswagen. 
L’acord estratègic amb l’empresa alemanya no ha 
de ser necessàriament negatiu per a Ford Euro-
pa. Per a Ford Almussafes, en principi, repercuteix 
negativament, ja que la Transit Connect, en virtut 
de l’acord, la fabricaria Volkswagen. No obstant 
això, en l’aposta pels SUV, preferits per la clientela 
europea, Almussafes podria fabricar el nou mo-
del Bronco Sport, junt amb el reeixit Kuga. El gran 
avantatge d’Almussafes és que el Bronco, des del 
punt de vista tècnic, és similar al Kuga, i començar 
a fabricar-ne a Almussafes resultaria econòmic. 
Altres models que es podrien fabricar en el futur a 
Almussafes són el Outback i el Capri elèctric (Ada-
lid, 2020a). Si finalment cap dels tres nous models 
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esmentats i esperats arribara a València, la planta 
Ford d’Almussafes funcionaria només a mitja mà-
quina. El lustre que ve serà crucial per a conéixer 
el futur de Ford Almussafes.

Desgraciadament, les decisions de futur per a 
Ford València no es prenen ací. Com ja s’ha dit, 
l’estratègia global de l’empresa Ford i la de les fi-
lials europees, es decideix en la matriu americana 
de la multinacional Ford (Ford Motor Company), 
que es troba a Dearborn (Detroit, Michigan), a vora 
set mil quilòmetres de distància. En general, ni 
Ford València –ni Ford Europa– tenen capacitat 
de decisió sobre les estratègies d’innovació que 
s’han de dur a terme en Ford España SL, la seu 
social de la qual, d’altra banda, tampoc és a prop 
d’Almussafes, ja que es troba a Alcobendas, on 
paga menys impostos, per qüestions relacionades 
amb el dúmping fiscal que practica la Comunitat 
de Madrid sobre la resta d’autonomies.

4.10. Innovació en el parc de proveïdors

L’estratègia d’innovació de Ford és aliena a la fi-
lial d’Almussafes, però s’ha de remarcar que des 
del parc de proveïdors sí que s’han dut a terme 
algunes experiències notables. De fet, la primera 
planta de Ford a Europa on es va desenvolupar 
un sistema informàtic que gestionava el submi-
nistrament de components just a temps va ser la 
valenciana, i com que va tindre èxit es va imple-
mentar en altres plantes. Va ser una experiència 
que es podria haver dut a terme en qualsevol altre 
lloc, però precisament per l’excentricitat de Valèn-
cia, es va considerar que si fracassava no passava 
res. Una altra experiència notable va ser la rela-
cionada amb el control de qualitat de la pintura 
dels vehicles, desenvolupada amb la Universitat 
Politècnica de València, i aplicada a tot el món. 

Unes innovacions de l’entramat industrial auxiliar 
que, no obstant això, no són prou per a garantir 
una producció més gran a Almussafes, ni la per-
vivència futura de Ford València, que, en qualsevol 
moment, per una qüestió comercial o estratègica, 
podria tancar o vendre’s, si així es decideix a De-
arborn (Detroit). Encara que ara com ara és una 
conjuntura bastant improbable, no s’ha d’oblidar el 
tancament fa poc de plantes a Europa i la clausura 
de la fàbrica de Ford de Genk (Bèlgica) en el 2014.

4.11.El pes de la geografia

València no pot decidir les estratègies de Ford, que 
es resolen a Dearborn. La Comunitat Valenciana 
ocupa un lloc perifèric en la presa de decisions en 
la indústria automobilística mundial i la indústria 
automobilística europea. 

Figura 5. El paper de la geografia: corredor mediterrani i 
cantàbric, àrees d’influència, diversion line Gibraltar-Suez

 
Les estratègies a escala global es prenen en els 
territoris on se situen les seus de les multinaci-
onals automobilístiques: Alemanya (Volkswa-
gen, Daimler, BMW), sobretot, però també França 
(Renault, Peugeot), i menys Itàlia (Fiat). A escala 
planetària, les estratègies es prenen als EUA (Ford, 
General Motors), el Japó (Honda, Nissan), Hyundai 
(Corea del Sud), la Xina (Geely) o l’índia (TATA). 

Són els centres de poder qui decideixen les es-
tratègies de futur. Volkswagen té una fàbrica a 
Alemanya que és totalment de vehicles elèctrics. 
Seat, del grup Volkswagen, ha començat a cons-
truir un laboratori de bateries a Barcelona per a 
cotxes elèctrics. L’empresa nord-americana Tesla, 
especialitzada en cotxes elèctrics, ha decidit cons-
truir una planta a Alemanya, i no a Espanya, ja que 
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és el consumidor principal de cotxes elèctrics, els 
quals, previsiblement, acabaran substituint a mit-
jà termini els cotxes de gasolina i dièsel. 

Si València vol pesar més en la presa de decisions, 
ha d’ocupar un lloc més central en la indústria 
automobilística i, en general, en l’economia euro-
pea. Una centralitat que la condicionen diversos 
factors, entre els quals caldria destacar dos: (1) 
el foment del corredor ferroviari mediterrani que 
acosta València al cor d’Europa i (2) que les eco-
nomies del Magreb (sobretot el Marroc i Algèria) 
es desenvolupen.

Ara com ara, regions fabricadores de vehicles Ford 
tan aparentment perifèriques com Eslovàquia, Po-
lònia, Hongria o Romania (no així Turquia) estan 
més prop d’Alemanya que València. I Alemanya és, 
des del punt de vista automobilístic europeu, el lloc 
més central i decisiu en la presa de decisions i es-
tratègies, ja que s’hi troben les seus de diverses 
de les principals multinacionals de l’automòbil. El 
corredor ferroviari mediterrani de mercaderies és 
clau per a acostar València i la producció industrial 
al cor econòmic i automobilístic d’Europa (figura 
5). L’exportació de vehicles a través del ferrocarril 
comportaria un estalvi de fins al 40% en els cos-
tos de transport i suposaria un valor afegit al medi 
ambient en tractar-se d’una infraestructura que 
estalvia emissions de CO₂ a l’atmosfera, en ser el 
transport sobre raïls més sostenible que el vaixell 
i, molt més sostenible que el transport per carre-
tera. L’exportació mitjançant ferrocarril des de la 
planta Ford Almussafes és residual, més de tres 
quartes parts és a través de vaixell i el 30% amb 
camió. Si es construïra un corredor mediterrani 
apropiat de mercaderies, el ferrocarril podria arri-
bar a una quota pròxima al 50% (Membrado, 2016). 

Una altra prioritat per al desenvolupament de la 
centralitat de València i la de l’empresa Ford Es-
paña SL és el desenvolupament del nord d’àfrica. 
Ara com ara el Magreb és un competidor per a la 
nostra economia per la producció de taronges o 
de tèxtil (Inditex) i fins i tot de vehicles automò-
bils. Algèria és el subministrador principal de gas 
per a Espanya i Líbia és un exportador notable de 
petroli per al mercat espanyol. Si gràcies a l’auge 
econòmic dels països magrebins, aconsegueixen 
desenvolupar-se i elevar el nivell de renda, això 
afavoriria la centralitat de València, la qual, grà-
cies al port comercial, estaria en disposició de 
subministrar productes industrials a tota la ribera 
mediterrània nord-africana, especialment als ve-
ïns Algèria i el Marroc.

D’altra banda, s’ha de remarcar que la posició 
estratègica de port de València, que és clau per a 
l’exportació d’automòbils, està lligada a la posició 
relativament meridional al Mediterrani europeu, 
fet que no sols l’aproxima a Algèria i el Marroc, 
sinó també a la diversion line (línia de desviament) 
respecte a l’eix Suez-Gibraltar, la qual cosa per-
met que mentre que els grans vaixells en desvi-
ar-se a València tenen una pèrdua de set hores 
sobre el recorregut directe, fer-ho als restants 
ports situats més al nord (Barcelona, Marsella, 
Gènova) suposen temps superiors (figura 5). Cal 
tindre en compte que per la ruta Gibraltar i Suez 
transita entre el 8% i el 9% del comerç mundial i 
és la porta de comunicació cap al Pròxim Orient 
(per l’estret d’Aden) i cap a l’Extrem Orient (a tra-
vés de l’estret de Malaca).

Ford disposa des del 2018 d’un nou espai logís-
tic en el moll nord o moll de la Gità del Port de 
València. Es tracta d’un espai de cent mil metres 
quadrats destinats a embarcar i desembarcar au-
tomòbils Ford. Un espai des del qual s’exportaran 
vehicles fabricats a Almussafes a l’exterior i s’im-
portaran vehicles Ford fabricats en altres factori-
es per a distribuir-los pel territori peninsular. Amb 
el nou espai en el port de València, Ford Almus-
safes reduirà l’activitat en el port de Sagunt (que 
també depén de l’Autoritat Portuària de València), 
des d’on tradicionalment exportava els vehicles, 
especialment als Estats Units. La nova infraes-
tructura del Port de València proporcionarà a Ford 
Almussafes més rapidesa, en ser més pròxima i 
estar més ben connectada, i això repercutirà en 
un estalvi en costos logístics. A més, la nova pla-
taforma comptarà amb una terminal ferroviària 
connectada al corredor mediterrani.

És fonamental la connexió del macroport de Valèn-
cia amb una bona infraestructura ferroviària que 
l’acoste –en un futur encara incert– als grans cen-
tres de producció i consum centreeuropeus a tra-
vés del corredor mediterrani i millore la connectivi-
tat general de la Comunitat Valenciana, en general, 
i de la factoria Ford en particular (figura 5). 

A escala estatal, València té una ubicació estratè-
gica, en trobar-se a prop i equidistant entre Ma-
drid i Barcelona, i disposar d’un port d’unes di-
mensions considerables (primer del Mediterrani i 
quart d’Europa). No obstant això, la línia ferrovià-
ria entre València i Barcelona està col·lapsada, i la 
connexió entre València i el Cantàbric, a través de 
Saragossa, és obsoleta. 
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4.12. El paper de la Generalitat Valenciana

La decisió de portar més producció i més ocupa-
ció a Ford Almussafes no està principalment en 
mans d’agents valencians, però s’ha de remar-
car el paper crucial de la Generalitat Valenciana 
–a través de les inversions directes en l’empresa 
nord-americana– en el manteniment i desenvolu-
pament del principal motor industrial valencià. 

La multinacional estatunidenca Ford s’ha empor-
tat entre els anys 2012 i 2019 més de cent milions 
d’euros del Govern valencià en ajudes per a la fac-
toria d’Almussafes. En concret, Ford Almussafes 
ha rebut en el període dit 112,5 milions d’euros 
entre els programes d’Indústria (ajudes a projec-
tes de desenvolupament experimental i innovació 
o inversions sostenibles associades al nou vehicle 
Kuga), Ocupació (programa LABORA) i Hisenda (de 
formació per a treballadors). Unes dades que no 
inclouen altres subvencions que rep la filial espa-
nyola, entre les quals ajudes del Govern central i 
de la Unió Europea. En el 2020 en la Conselleria 
d’Economia hi ha previstos 15,2 milions d’euros 
per a la planta automobilística valenciana (Mar-
tínez-Redondo, 2019).

A part de les subvencions, la Generalitat Valenci-
ana pot afavorir la fabricació de vehicles a Valèn-
cia si continua apostant per potenciar el corredor 
mediterrani ferroviari, amb la finalitat que la Co-
munitat Valenciana deixe de ser una regió perifè-
rica i allunyada dels centres de poder de decisió 
europeus.

Finalment, si el futur a mitjà termini passa pels 
motors híbrids i elèctrics, els governs valencià i 
espanyol i les administracions en conjunt n’hau-
rien de fomentar encara més l’ús, com es fa des 
de fa anys a Alemanya. S’ha de dir que, dins de les 
estratègies innovadores d’electrificació automobi-
lística que han de promoure les administracions, 
és remarcable la subvenció de la Generalitat Va-
lenciana per a invertir en una fàbrica de bateries 
en la planta de Ford a Almussafes. L’acord inclou 
una inversió de 5,2 milions d’euros per compte del 
govern valencià. L’objectiu és fer costat a la trans-
formació de l’estructura productiva a través d’in-
versions sostenibles en el sector de l’automoció. 
Amb la posada en marxa del projecte es pretén 
avançar cap al procés d’electrificació dels vehicles 
de Ford en la planta valenciana i contribuir així a 
millorar-ne la competitivitat, l’eficiència industrial, 
la sostenibilitat i la millora substancial de l’oferta 
de productes, i també la millora tecnològica dels 
processos existents (López-Redondo, 2020).

5. DAFO 

Com a conclusió, es mostra un DAFO com a eina 
de reflexió on es resumeix la situació actual del 
clúster valencià de l’automoció i on s’observen els 
punts forts i les debilitats (quadre 5).

Quadre 6. DAFO sobre el clúster valencià de l’automoció

DEBILITATS (INTERN)

Incapacitat per a prendre decisions estratègiques des de 
València.

Absència d’un corredor ferroviari mediterrani competitiu.

Absència d’un corredor cantàbric. 

Excentricitat de València respecte als centres de decisió 
europeus.

Formació deficient de personal (falta de cicles formatius 
de formació professional i de grau universitari)

Absència d’un institut tecnològic de l’automòbil.

FORTALESES (INTERN)

Accessibilitat lligada al port de València.

Accessibilitat lligada a la infraestructura viària (A7, A3).

Centralitat de València a escala estatal (equidistant entre 
Barcelona i Madrid).

Institucions locals implicades (ajudes públiques de la 
Generalitat Valenciana).

Lideratge en exportació, tecnologia, grandària mitjana 
d’empreses i innovació dins de la indústria valenciana.

Suport logístic per part del parc de proveïdors i del clúster 
valencià de l’automoció.

AMENACES (EXTERN)

Dependència estratègica de Motor Ford Company a Dear-
born (a set mil quilòmetres de distància de València).

Enduriment de la normativa mundial de reducció d’emis-
sions de gasos contaminants.

Canvis estructurals lligats a l’auge del cotxe elèctric i 
híbrid.

Falta d’una estratègia decidida per a electrificar la producció.

Entrada de nous actors en l’escena productiva mundial 
com el Marroc o la Xina.

Política exterior proteccionista dels EUA.

Pandèmia COVID-19 i contracció econòmica mundial.

OPORTUNITATS (EXTERN)

Aposta per la tecnologia híbrida i híbrida endollable per al 
nou model Kuga (2020).

Compromís per a reduir emissions contaminants derivat 
de la nova fàbrica de bateries per a automòbils elèctrics 
(2020).

Presència de multinacionals estrangeres en el clúster de 
l’automoció.

Internacionalització d’empreses locals (valencianes) auxi-
liars de l’automòbil.

Competitivitat salarial en comparació amb altres plantes 
europees.

Pau social i laboral en comparació amb altres plantes 
europees.
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6. RESUM D’INNOVACIONS

Tot seguit hi ha, a manera de colofó, un resum 
d’innovacions lligades a (1) la indústria automobi-
lística global, (2) les estratègies de l’empresa ma-
triu Ford i (3) les opcions d’Almussafes (quadre 6), 
totes interrelaciones.

Global
•Futur	més	sostenible	
•Electrificació
•Flexibilitat	 productiva
•Gestió	del	talent
•Nous	actors

Michigan
•Ajust	productiu
•Retallades	laborals
•Cooperació	 tecnològica
•Adaptació	al	mercat	i	
simplificació	 productiva	
(SUV	i	pick-up)
•Electrificació	 incipient

Almussafes
•Previsible	restructuració	
productiva	 a	curt	 termini
•Primera	producció	 elèctrica	 i	
híbrida
•Logística	exportadora	 (nova	
plataforma	portuària)
•Aposta	logística	pel	
ferrocarril
•Ajudes	públiques	
autonòmiques

Quadre 7. Estratègies d’innovació en l’automòbil a escala global, de la matriu Ford a Dearborn (Michigan, EUA) i de la fi lial 
Ford d’Almussafes
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8. ANNEX

8.1. Entrevista. Estratègies d’innovació en Ford 
Almussafes

Entrevista a Francisco Ferriols, expert en el sec-
tor automobilístic valencià, amb vint-i-cinc anys 
en empreses subministradores de la fàbrica ma-
triu Ford. En l’actualitat, és director executiu de la 
gestió de la cadena de subministrament en Adient 
(antiga Johnson Controls), empresa auxiliar (se-
ients i interiors d’automòbil) de Ford Almussafes. 
A més, va ser professor associat a la Universitat 
Politècnica de València entre el 2004 i el 2014.

1. Quines són les estratègies d’innovació que ha 
dut a terme Ford Almussafes?
L’estratègia global de Ford Almussafes, i de Ford 
Europa en general, es decideix en la matriu ameri-
cana de la multinacional Ford (Ford Motor Com-
pany), que es troba a Detroit, a vora set mil quilò-
metres de distància. Unes estratègies d’innovació 
que van pel camí dels acords de cooperació tec-
nològica i de producció amb altres empreses del 
sector (com ara Volkswagen) amb la finalitat de 
generar sinergies positives i estratègies de gua-
nyar-guanyar.

2. Quina és la conjuntura productiva actual de 
Ford Almussafes?
Actualment funciona sobretot gràcies a l’èxit del 
model Ford Kuga SUV, que té una producció i una 
venda molt superiors de les expectatives inici-
als. L’aposta de Ford pels SUV és decidida, i els 
models Mondeo, S-MAX i Galaxy –les vendes dels 
quals no són brillants– deixaran de fabricar-se a 
Almussafes a curt o mitjà termini. La Ford Transit 
Connect també es podria deixar de fer a València 
a causa dels obstacles proteccionistes que en di-
ficulten l’exportació cap als EUA. Pel que fa al cas, 
la Unió Europea hauria d’estendre la mateixa clas-
se de mesures al territori europeu per a protegir 
la producció pròpia d’automòbils i previndre la in-
vasió de vehicles extracomunitaris.

3. Quina hauria de ser l’estratègia de Ford en el 
futur?
L’estratègia recent d’innovació comercial de Ford 
ha sigut bastant conservadora. Unes quantes 
plantes a Europa han tancat i n’hi ha d’altres –com 
Almussafes– que no funcionen al cent per cent de 
la capacitat productiva. Apostar per un nou model 
implicaria una gran inversió i s’haurien de vendre 
almenys dos milions de vehicles en la vida útil del 
model perquè fora rendible. 
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4. Què pot fer la Generalitat Valenciana per a afa-
vorir Ford?
La Generalitat ha de potenciar el corredor ferro-
viari mediterrani (i cantàbric), perquè així la Co-
munitat Valenciana deixe de ser una regió perifè-
rica i insignificant en la geografia europea. A més, 
ha d’apostar decididament pel foment del sector 
fabril i logístic i, en general, per qualsevol sector 
productiu, ja que, per pura lògica, si es vol repartir 
i redistribuir la riquesa, primer s’ha de crear. 

5. Quins altres factors influirien perquè València 
deixara de ser una regió perifèrica? 
La geografia influeix molt en el desenvolupament 
econòmic. València té una ubicació estratègica a 
Espanya, en trobar-se a prop i equidistant entre 
Madrid i Barcelona, i a escala internacional dispo-
sa d’un port comercial competitiu. Tot això hauria 
de ser complementat amb un bon corredor ferro-
viari que la connectara amb el cor d’Europa. D’al-
tra banda, l’auge econòmic del Magreb afavoriria 
la centralitat de València, que gràcies a la logísti-
ca portuària i la proximitat geogràfica estaria en 
posició avantatjosa per a proveir de tota mena de 
subministraments la regió africana.

6. Quin ha sigut el paper innovador del parc de 
proveïdors?
Al parc de proveïdors de Ford s’han dut a terme 
algunes experiències notables. De fet, la primera 
planta de Ford a Europa on es va desplegar un 
sistema informàtic que gestionava el subminis-
trament de components just a temps va ser la de 
València, i després es va implementar en altres 
plantes. Una altra experiència notable va ser la re-
lacionada amb el control de qualitat de la pintura 
dels vehicles, desenvolupada amb la Universitat 
Politècnica de València, i implementada després 
en altres plantes.

7. Quina hauria de ser l’estratègia de futur per a 
Ford Almussafes?
En el moment actual, després d’uns anys de crisi i 
ajustos, algunes de les fàbriques d’automòbils es-
panyoles han tornat a créixer i anar a tres torns. 
No és el cas de Ford, on no se sap encara quins 
models substituiran els obsolets per a produir a 
capacitat màxima. En canvi, Volkswagen té una 
fàbrica a Alemanya que és totalment de vehicles 
elèctrics. Seat, d’altra banda, comença a construir 
un laboratori de bateries per a cotxes elèctrics. 
Tesla ha decidit construir una planta per a cotxes 
elèctrics a Alemanya, on té el gran mercat. Una 
estratègia innovadora crucial per a Almussafes 
seria la inversió en una fàbrica de bateries per a 
cotxes elèctrics. Encara que Luca de Meo afirma 
que ningú sap com serà el futur, perquè s’inventa 
dia a dia, és evident que les noves inversions s’en-
caminen cap als cotxes elèctrics i híbrids.
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1. INTRODUCCIÓ 

Fer referència a la indústria alimentària a Castelló 
és, sobretot, identificar la unió entre un territori i 
un conjunt de productes de qualitat. Una simbiosi 
que sorgeix des de la matèria primera que ofereix 
el territori i que es consolida amb processos ar-
tesanals que combinen tradició amb la cura del 
producte que exigeix la regulació alimentària ac-
tual. L’aposta per la tradició i la continuïtat de les 
dites activitats en el temps està íntimament rela-
cionada amb el saber fer territorial, amb la trans-
missió de coneixement tàcit entre generacions i 
en el territori. Un procés, que es produeix dins de 
contextos familiars i territorials, que suposa la 
fortalesa principal de l’activitat, de manera que, a 
més d’identificar el producte amb una comarca i, 
més encara, amb una població determinada, po-
dríem també establir en molts dels casos la con-
nexió amb un nom o una família concreta. És a 
dir, tant la matèria primera com el producte estan 
immersos en la tradició local, i pertany a un pa-
trimoni cultural que les famílies d’un territori han 
cultivat i desenvolupat, en molts casos, durant 
centenars d’anys. La base de tot això es troba en 
la manera de treballar, en el saber fer territorial 
present i conegut pel conjunt de la població. Un fet 
que és una part necessària per a consolidar la in-
dústria tradicional i es correspon amb el concepte 
d’atmosfera industrial local propi de la literatura 
sobre districtes industrials.

L’objectiu del present document és analitzar la in-
dústria alimentària de la província de Castelló, i 
especialment de l’interior atenent diversos enfo-
caments d’anàlisi. En primer lloc, s’analitzarà el 
paper que la indústria alimentària té en el desen-
volupament local del territori, tenint en compte les 
relacions tant intersectorials com interterritorials. 
La generació d’efectes externs positius sobre el 
territori dependrà de les relacions de complemen-
tarietat que hi ha entre els sectors productius, so-
bretot amb el sector serveis (turisme i hostaleria). 
Un segon aspecte que considerem fonamental 
consisteix a detectar els aspectes propis de la 
qualitat alimentària i els segells de diferenciació 
del producte, això ens permetrà seleccionar els 
productes localitzats en el territori amb segell de 
qualitat i catalogar els que no disposen de distin-
tius oficials i es troben diferenciats a causa de pa-
ràmetres atorgats tant des de la part de l’oferta 
com de la demanda. En tercer i últim lloc, es pre-
sentaran els elements innovadors associats als 
productes, i la situació formativa vinculada amb 
la branca d’activitat en els territoris considerats.

2. ÀREA D’ESTUDI

El present treball es contextualitza a la província 
de Castelló, una de les tres províncies que forma 
la Comunitat Valenciana. En termes de població, 
és la que té més poca població, ja que s’hi localitza 
l’11,6% de la població total valenciana. La taula 1 

LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA DE  
L’INTERIOR DE CASTELLÓ
Luisa Alamá i Vicente Budí. Universitat Jaume I. Castelló
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mostra el producte interior brut per càpita de les 
tres províncies que formen la Comunitat Valencia-
na, s’observa que la de Castelló presenta un PIBpc 
superior a la mitjana espanyola i superior a les 
altres dos províncies.

PIBpc (€) Índex
(Espanya=100)

Alacant 19.066 76,4%

Castelló 26.351 105,5%

València 22.882 91,6%

Taula 1. Producte interior brut per càpita 
Font: Comptabilitat regional d’Espanya, INE (2017) i elaboració 
pròpia

I quant a la distribució sectorial (en percentatges) 
dins de la Comunitat Valenciana (taula 2), es mos-
tra la importància que la indústria té a Castelló, 
amb un predomini com a segment estratègic de la 
indústria ceràmica. 

Alacant Castelló València CV

Sector serveis 79.79 57.51 70.77 71.86

Sector Industrial 9.92 34.15 20.7 19.06

Sector agrícola 2.05 2.68 2.44 2.34

Sector construcció 8.24 5.66 6.73 6.73

Taula 2. Distribució sectorial del PIB (en percentatges) 

Font: Comptabilitat regional d’Espanya, INE (2017) i elaboració pròpia

Quant a l’organització territorial, la província de 
Castelló té 135 municipis, que representen pràc-
ticament el 25% d’un total de 542 municipis de la 
comunitat autònoma. Quant al nivell d’urbanitza-
ció i segons l’última actualització de la Unió Eu-
ropea (Eurostat), la província té un municipi urbà, 
dènou municipis classificats com a semiurbans 
i cent quinze municipis rurals, dels quals, setan-
ta-set estan en risc de despoblació. 

De la primera mirada al territori, destaquem dos 
efectes que incideixen en l’evolució del sector 
d’aliments tradicionals i de qualitat. D’una ban-
da, la posició en termes de renda (PIB) de Caste-
lló mostra una millora econòmica que té un punt 
d’arrancada en el desenvolupament de l’activitat 
agrícola vinculada als cítrics i en el boom posterior 
d’indústria ceràmica coincident amb la construc-
ció. La potència econòmica del territori té implica-
cions sobre la demanda de productes de qualitat. 
Des del punt de vista microeconòmic, es correspon 
amb productes amb elasticitat de renda superior 
a la unitat i que veuen incrementat el consum en 
percentatges superiors a l’increment de la renda 
(en termes agregats, del PIB territorial).

Un segon aspecte que repercuteix en la percep-
ció de la qualitat alimentària unida al territori és 
el nombre de municipis rurals, la majoria situats 
a l’interior, on es manté la imatge de qualitat re-
ferenciada als productes d’alimentació. Una per-
cepció que no és exclusiva de l’àrea i es pot fer 
extensiva a la totalitat de l’Estat espanyol; el matís 
diferencial que observem en el present treball, i 
en línia amb altres informes i col·laboracions en 
el territori dins del projecte AVALEM, és la vincu-
lació emocional amb l’interior que es manté per 
part dels residents en la zona litoral. L’interior de 
Castelló és vist com un espai de tranquil·litat, de 
fer turisme i on s’aplica la consigna de «es menja 
bé». I és una consideració, al marge de la veracitat 
de l’afirmació, que suposa un actiu real per a les 
empreses i els treballadors autònoms que es de-
diquen al sector de productes i aliments de quali-
tat. El segell de producte de l’interior és acceptat 
com a sinònim de producte de qualitat garantida, 
que conserva l’essència del sabor i que s’ha ela-
borat d’acord amb la tradició.

3. INDÚSTRIA I TERRITORI

3.1. Definició de producte local

Segons Friedman i McMichael (1989), el produc-
te local es caracteritza per l’elaboració a xicote-
ta escala; perquè està localment i ecològicament 
connectat; perquè l’impulsen moviments socials, 
locals, productors, xicotets negocis o la política 
local; perquè el trobem inserit culturalment i so-
cialment en el context i el comerç es basa en qua-
litats i marques diferenciades (Ramírez-Garcia et 
al., 2016). Segons la definició dita, trobem que la 
indústria agroalimentària està arrelada en la dis-
ponibilitat de recursos locals i en la possibilitat de 
generar un saber fer territorial que s’estén des de 
l’àmbit econòmic fins al social i cultural.

Tal com assenyala Mollard (2001), els recursos lo-
cals són fonamentals perquè es desenvolupe un 
territori i perquè s’articule una xarxa de participa-
ció social. Els distintius de qualitat agroalimentà-
ria són sinònim de la producció d’un producte de 
qualitat organolèptica, sostenible i amb identitat, 
elements que permeten generar un valor afegit al 
territori i fer visible el valor del local. A més, tal 
com assenyalen Ramírez-García et al. (2016), són 
pràctiques que permeten connectar processos i 
dinàmiques interterritorials: processos de pro-
ducció amb processos de consum, espais rurals 
amb urbans, dinàmiques socials vinculades als 
moviments ciutadans amb dinàmiques socials de 
revaloració de la identitat de productes i espais. 
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Per això l’activitat econòmica arrelada en un ter-
ritori i amb recursos i mà d’obra local es conver-
teix en un element que permet generar sinergies 
i efectes d’arrossegament sobre el territori i que 
afecten diferents elements. 

Ací cal assenyalar la importància d’adaptar els 
sectors d’activitat a cada territori per a intentar 
que les connexions es produïsquen en major me-
sura. Una adaptació que passa per detectar tradi-
cions, preferències, qualificacions de la mà d’obra, 
entre altres elements. Torre (2019) assenyala la 
importància del concepte de proximitat territorial 
a l’hora d’explicar les relacions de producció que 
expliquen el desenvolupament econòmic dels mu-
nicipis. Segons l’autor, les activitats econòmiques 
en un territori determinat poden generar relaci-
ons de competitivitat o rivalitat en el mateix ter-
ritori que poden originar externalitats positives 
o negatives que l’afecten. En el sentit dit, Torre 
(2019) també distingeix entre tipus de proximitat; 
en general, s’entén que la proximitat geogràfica es 
refereix a la distància en quilòmetres entre terri-
toris, mentre que la proximitat associativa es re-
fereix a espais entre els quals hi ha similituds en 
termes socioeconòmics o culturals que permeten 
establir relacions de dependència entre municipis 
allunyats geogràficament. 

Les activitats i el desenvolupament econòmic d’un 
territori s’han d’enfocar des del punt de vista inter-
territorial, en què les relacions d’interdependència 
entre l’ocupació i la població no es limiten a un 
municipi determinat, sinó que s’estenen més en-
llà dels límits municipals, i generen una àrea local 
d’ocupació en la qual tant població com ocupació 
es distribueixen buscant un cert equilibri (Boarnet, 
1994). La cerca d’ocupació de la població no es 
limita al municipi de residència, sinó que s’estén 
pels municipis que es troben a una determinada 
distància. De la mateixa manera, les empreses 
trien localitzar-se entre els municipis que formen 
l’àrea local d’ocupació. La divisió administrativa 
que hi ha a la Comunitat Valenciana, i també en 
altres autonomies espanyoles, permet i facilita 
eixa relació interterritorial i, per tant, la mobili-
tat i els nivells de dependència entre la població i 
l’ocupació. En certa manera, ha sigut la motivació 
de la Direcció General d’Ocupació de la Generali-
tat Valenciana quan en el 2016 inicia el programa 
AVALEM TERRITORI, que consisteix bàsicament a 
adaptar les polítiques actives d’ocupació a les ca-
racterístiques de cada territori. AVALEM TERRITO-
RI inclou com un dels pilars de la seua actuació el 
concepte de proximitat tant geogràfica com asso-
ciativa (Torre i Rallet, 2005), ja que permet que el 

territori i els municipis s’articulen formant associ-
acions (PACTES) dins de les quals es generen les 
relacions d’equilibri a mitjà i llarg termini, entre els 
moviments de població i ocupació (empreses), i es 
permet així que el desenvolupament local s’esten-
ga a tots els municipis que formen un PACTE. Els 
PACTES basen la seua associació tant en criteris 
geogràfics com socioculturals i econòmics.

Una qüestió fonamental és la de determinar entre 
quins sectors econòmics el nivell de dependència 
és més intens (De Graaff, 2012). La indústria agro-
alimentària, en eixe sentit, té un paper essencial 
en el desenvolupament econòmic dels territoris 
rurals, i és fonamental identificar-ne les particu-
laritats territorials amb la finalitat de definir amb 
exactitud els límits territorials de cada marca o 
producte identificador de qualitat. El concepte de 
proximitat definit per Torre (2019) té un paper es-
sencial, ja que són les relacions de dependència 
entre les variables econòmiques i entre diferents 
sectors les que determinaran fins a quin punt 
s’estén l’àrea local d’ocupació al llarg del territori. 
Una identificació que permetrà fer recomanaci-
ons de política econòmica dirigides cap al foment 
d’activitats complementàries (no rivals) genera-
dores d’externalitats positives en el territori i, per 
tant, desenvolupament territorial. 

La indústria agroalimentària localitzada a la pro-
víncia de Castelló se situa fonamentalment a les 
comarques de l’interior, on la major part dels mu-
nicipis estan en un risc màxim de despoblació; per 
tant, detectar els territoris alimentaris ajudarà a 
generar dinàmiques que fomenten els fluxos de 
població i ocupació cap a eixos territoris.

3.2. Relacions de complementarietat entre la in-
dústria agroalimentària i altres sectors econò-
mics: el turisme gastronòmic

El turisme gastronòmic i el sector de l’hostaleria 
possiblement és el que més es pot beneficiar de 
disposar d’un territori amb segells de qualitat ali-
mentària. La relació de complementarietat que 
hi ha entre la indústria agroalimentària i el sec-
tor l’ha estudiat àmpliament la literatura (Folga-
do-Fernández et al., 2017; Campos i Favila, 2018). 
Ocupació i activitat econòmica no temporal podri-
en ser les externalitats positives més rellevants i 
que són clarament quantificables.

No obstant això, trobem altres activitats com-
plementàries que també són fonamentals per a 
dinamitzar el territori i generar efectes externs 
positius. Tal com assenyalen Ramírez-García et al. 
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(2016), les vendes en mercats locals i la proximitat 
del consumidor respecte del producte són factors 
bàsics per a promocionar més varietat de béns i 
serveis territorials. Uns processos que depenen 
de l’existència de formes de coneixement d’«allò 
local» a través de les quals la clientela manté un 
vincle, almenys simbòlicament, amb els trets cul-
turals i regionals dels aliments. El producte està 
dotat d’un relat que el vincula al territori i només 
des d’eixa relació és possible entendre’l íntegra-
ment. A més, els efectes multiplicadors de les di-
tes relacions es plasmen mitjançant la creació de 
serveis de caràcter administratiu i públic.

La indústria agroalimentària constitueix una de 
les activitats principals dels territoris rurals, per 
la qual cosa, a més de ser un dels sectors eco-
nòmics més importants en determinades regions, 
també té un paper important en el desenvolupa-
ment territorial, i exerceix una influència notable 
en el sector turístic. El turisme gastronòmic, els 
productes alimentaris i les especialitats culinà-
ries es converteixen en activitats econòmiques 
importants en el territori. La gastronomia local 
conforma una part important de la identitat d’una 
destinació turística, i hi destaquen els aliments 
que es converteixen en un recurs turístic per al 
desenvolupament local (Henderson, 2009). Rutes 
gastronòmiques, segells de qualitat en restau-
rants, mercats locals i botigues especialitzades 
es converteixen en elements dinamitzadors del 
territori, que ajuden a desvincular el turisme del 
concepte d’estacionalitat (Hernández Rojas i Dan-
causa Millán, 2018).

La presència d’una indústria agroalimentària 
identificada fa que els productes i els plats locals 
s’integren en unes dinàmiques determinades, 
tant en l’àmbit de la producció alimentària com 
del turisme. Segons indica l’OMT (Organització 
Mundial del Turisme), el turisme gastronòmic1 és 
«un tipus d’activitat turística que es caracteritza 
perquè el viatger experimenta durant el viatge ac-
tivitats i productes relacionats amb la gastrono-
mia del lloc. A més de les experiències culinàries 
autèntiques, tradicionals o innovadores, el turis-
me gastronòmic també pot incloure un altre tipus 
d’activitats, com visitar productors locals, partici-
par en festivals gastronòmics o assistir a classes 
de cuina». És a dir, encaixa a la perfecció amb la 
idea de valoració dels productes de qualitat. En el 
cas de Castelló, l’aposta pel tipus de turista de-
finit s’alinea amb l’Estratègia Gastronòmica de la 
Generalitat Valenciana, que pretén posicionar la 

1  OMT i BCC, 2019.

gastronomia com un dels eixos principals de l’es-
tratègia turística, entesa en un sentit ampli i com a 
element fonamental de la identitat i els valors me-
diterranis de la Comunitat Valenciana i l’expressió 
del paisatge, els productes autòctons, el patrimoni 
material i immaterial i les arts culinàries tradicio-
nals i d’avantguarda. 

Com a argument de suport a l’estratègia de la Ge-
neralitat, el nombre de turistes que van indicar 
que la gastronomia s’incloïa entre els motius de 
viatge (i tenia prevista una activitat gastronòmica) 
era d’aproximadament un terç del total de turistes, 
la qual cosa indica uns nou milions de turistes que 
tenen interés en la gastronomia en els últims anys 
2018 i 2019. Una dada que cal comptabilitzar com 
a molt positiva en tota la comunitat autònoma i 
pensant en l’ampliació de la despesa del turista 
(majoritàriament de sol i platja) és que les distàn-
cies entre interior i costa se situen totes per davall 
del llindar de 150-200 km que marca la disponi-
bilitat del turisme gastronòmic a viatjar. Centrats 
en Castelló, i amb dades del 2020, s’uneix com a 
reclam la presència de restaurants amb estrela 
Michelin, que a Castelló és de dos, situats a la Vall 
d’Alba i a Benicarló, als quals cal sumar els deu 
establiments repartits per tota la província i que 
pertanyen a la categoria següent (Big Gourmand 
o 3 Sols Repsol).

Hem de tindre en compte que totes les referènci-
es a la qualitat culinària en el cas que ens ocupa 
tenen com a punt de partida l’ús de productes lo-
cals considerats de qualitat, i que obligatòriament 
estan presents en les cartes dels restaurants. La 
referència a productes com ara oli OOVE, la tòfo-
na, els formatges, la carxofa o els productes de la 
mar, és un procés bidireccional des de la qualitat 
del producte cap al restaurador i, en sentit contra-
ri, de posicionar el producte dins de l’alta cuina.

4. QUALITAT DIFERENCIADA

Tal com s’ha assenyalat en la secció anterior, la 
creació de marques o identificacions és fona-
mental per a establir una activitat econòmica que 
identifique i promocione un territori, que atraga 
població i que genere relacions amb altres sec-
tors. La política de desenvolupament rural de la 
Unió Europea reconeix el potencial dels aliments 
de qualitat diferenciada i els dona suport, en re-
lació amb els productes agrícoles convencionals 
(Dimara et al., 2004). A més, i tal com hem indicat, 
es produeix la identificació del producte amb el 
punt d’origen, de manera que els productes terri-
torials es consideren una forma de capital cultu-
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ral amb un potencial d’oferir més benefici social i 
econòmic als espais rurals (Tregear i Arfini, 2007). 

La llei de qualitat alimentària2 defineix el concep-
te com el «conjunt de propietats i característiques 
d’un producte alimentari o un aliment relatives 
a les matèries primeres o els ingredients utilit-
zats en l’elaboració, a la naturalesa, composició, 
puresa, identificació, origen, i traçabilitat, i tam-
bé als processos d’elaboració, emmagatzemat-
ge, envasament i comercialització utilitzats i a la 
presentació del producte final, incloent-hi el con-
tingut efectiu i la informació al consumidor final, 
especialment l’etiquetatge». La llei pretén també 
servir de marc general per a les múltiples nor-
mes autonòmiques, afavorir la transparència i la 
competitivitat del mercat i, com a objectiu central, 
generar un nivell de confiança alt en els productes 
alimentaris. 

L’objectiu de regular la qualitat alimentària és 
identificar processos i productes que permeten la 
referència a productes de qualitat. Així, l’aplicació 
de segells i reconeixements de qualitat suposa un 
pas important a l’hora de posicionar el producte 
com un referent de qualitat. Ara bé, el mateix reco-
neixement del producte i el procés de certificació i 
consolidació del segell de qualitat requereixen un 
pas previ que la literatura assimila amb el con-
cepte genèric de qualitat diferenciada. És a dir, ali-
ments sotmesos a uns requisits superiors als exi-
gits a la resta dels productes, però sobretot amb 
uns resultats que valora més bé el consumidor.

De fet, és la idea de la qualitat en sentit ampli la 
que subjau en el reglament de la Unió Europea3 que 
determina la catalogació com a producció ecològi-
ca, denominacions d’origen, indicacions geogrà-
fiques i les especialitats tradicionals garantides 
que pretén regular un conjunt de requisits comuns 
per a tots els Estats membres de la UE.

• Quant a la producció ecològica, el punt central 
està en l’ús de recursos naturals propis del sis-
tema, i que consisteixen en organismes vius, 
producció vinculada a característiques del sòl. 
L’ús de recursos externs es limita a altres pro-
ductes de tipus ecològic, substàncies naturals 
o determinats fertilitzants minerals en cas de 
necessitat; tot això lligat a situacions d’excep-
cionalitat i la no existència d’altres solucions 

2  Llei 28/2015, de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat alimen-
tària (article 4).
3  Reglament 1115/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
de novembre del 2012, sobre els règims de qualitat dels productes 
agrícoles i alimentaris.

adequades d’origen natural. És important asse-
nyalar que, a més d’oferir garanties directes al 
consumidor, la catalogació de productes ecolò-
gics té també com a objectiu contribuir a pre-
servar el medi ambient, reduir la contaminació 
i, en general, promoure actuacions responsa-
bles i amb el principi de sostenibilitat. 

• Les denominacions d’origen i les indicacions 
geogràfiques responen a un doble criteri de 
productes amb una qualitat determinada, re-
putació o una altra característica que puga es-
sencialment atribuir-se al seu origen geogràfic, 
i que tinga lloc una de les fases de producció 
almenys en la zona geogràfica definida. La 
identificació del territori i la seua importància 
sorgeix de l’existència d’algunes condicions cli-
màtiques o vinculades al sòl especials (en oca-
sions úniques), però sobretot per la identificació 
d’una zona geogràfica amb un producte concret 
i que respon a una transformació de productes 
d’origen natural. En gran manera es tracta d’un 
segell que aporta reputació tant a qui produeix 
com a l’àrea geogràfica que dona cobertura al 
producte.

• D’altra banda, les especialitats tradicionals ga-
rantides registren els productes que descriuen 
un producte o un aliment específic que és el re-
sultat d’un mètode de producció, transformació 
o composició que es correspon amb una pràc-
tica tradicional aplicable al producte o aliment, 
o que estiga produït amb matèries primeres o 
ingredients que permeten identificar el caràcter 
tradicional o específic del producte. En general, 
encara que es tracta d’una qüestió de produc-
te, s’estableix també una limitació territorial en 
vincular una manera específica de producció 
amb un espai territorial delimitat.

Addicionalment a les classificacions de qualitat 
esmentades, hi ha un nombre important de segells 
i marques de qualitat que han adquirit importàn-
cia creixent en els últims anys. Així, és important 
assenyalar el concepte de km 0 com a producte de 
proximitat, o l’ús d’identificadors de tipus regional 
com a sinònims de qualitat amb referències direc-
tes a termes com certificada o garantida (referits 
a comunitats autònomes, províncies, localitats i 
fins i tot a nivells inferiors i altres espais geogrà-
fics), indicadors que insisteixen en la particularitat 
d’una varietat de producte vegetal o raça animal 
com a sinònim de qualitat, o indicadors que tenen 
relació amb una manera d’entendre l’alimentació 
o la distribució del producte (benestar animal o 
segells slow food o producte tradicional o típic). 
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En definitiva, tot un conjunt de recursos i normati-
ves per a assenyalar la qualitat d’un producte que, 
evidentment, requereix l’acceptació del consumi-
dor pel que fa a la validesa atorgada al segell o la 
marca de qualitat, com pel que fa al que permet 
identificar les característiques del producte da-
vant d’altres productes alternatius que no tenen 
el tipus de marques de qualitat descrit.

4.1. Consumidor

Un tema especialment interessant és conéixer en 
quina mesura qui consumeix és capaç d’identificar 
els matisos de qualitat que amaga un producte. 
El problema es troba en el grau de formació i co-
neixement de les característiques dels productes. 
Així, quan es fa referència a productes d’alimen-
tació, el dubte sorgeix en la possibilitat d’establir 
comparacions i la complexitat quant a capacitat 
d’identificar els aspectes de sabor, textura, aro-
mes o propietats o característiques beneficioses 
que donen al producte la qualitat diferenciada.

Arribats ací, resulta rellevant distingir entre els di-
ferents productes per la facilitat i hàbit de compra 
dels consumidors, i d’ací el coneixement de les 
característiques organolèptiques i la resta dels 
matisos que fan dels indicadors de qualitat dife-
renciada sinònims de qualitat en el producte. Si, a 
tall d’exemple, ens centrem en l’oli d’oliva i en la 
varietat oli d’oliva verge extra (OOVE), trobem dos 
fets simultanis. D’una banda, qui en consumeix té 
el convenciment que té més qualitat (amb inde-
pendència de la zona geogràfica de procedència), 
però alhora és incapaç d’identificar les notes de 
tast que hi ha darrere de la distinció com a pro-
ducte de qualitat. El motiu es troba ací en els me-
canismes de formació del gust individual i el fet 
d’estar vinculats a la infància i, per descomptat, 
en la no formació del consumidor amb tallers o 
cursos en els quals es donen a conéixer les virtuts 
del producte. No hem d’oblidar la dificultat que 
suposa per al consumidor identificar les caracte-
rístiques de l’oli d’oliva i, per tant, d’apreciar-ne la 
singularitat organolèptica4 i, conseqüentment, la 
possibilitat d’aplicar un preu de mercat diferent. 
El sabor de l’oli d’oliva és una cosa que s’associa, 
en molts dels casos, a records sensorials de la 
infància, fet que dificulta la introducció de noves 
varietats, fins i tot de les de més qualitat, i sobre-
tot de separar el component de característiques 
estrictes del producte de les altres que tenen la 
raó de ser en la memòria gustativa i en el relat o 
la història sociocultural que hi ha darrere del pro-

4  Cavallo et al. 2017.

ducte oli d’oliva.5 En el cas concret, entenem que 
fa falta tant formació a qui en consumeix com pro-
moció o prescripció del producte com a estratègia 
comercial per part del sector productor d’OOVE.

Com a producte alternatiu, i també a tall d’exem-
ple, podem esmentar el cas del vi amb denomina-
ció d’origen (DO o IGP) com a element de qualitat 
diferenciada. Ací hi ha dos nivells de qualitat. D’una 
banda, el fet de disposar d’un segell d’identifica-
ció de qualitat suposa de facto un primer pas en 
el rànquing de qualitat, si bé el primer pas actua 
com a condició necessària i primer escaló per al 
consumidor. El segon nivell es correspon amb la 
identificació geogràfica del producte i el rànquing 
que s’estableix entre diferents denominacions 
d’origen. Ara bé, l’element singular en el cas del vi, 
i resulta especialment rellevant per al contingut 
del present treball, és el coneixement dels consu-
midors sobre el producte. Més enllà de considera-
cions històriques o centrades en característiques 
organolèptiques o derivades directament de les 
condicions climàtiques de cada territori, l’element 
rellevant ha sigut el coneixement creixent del pro-
ducte per part dels consumidors. Els cursos o els 
tallers de tast són, des de fa dos o tres dècades, 
l’element principal de formació dels consumidors, 
de manera que el nivell de coneixement sobre el 
vi s’ha incrementat substancialment a Espanya. 
Hi ha un nombre important de consumidors que 
saben identificar algunes de les característiques 
del vi, les varietats i les indicacions geogràfiques 
o altres particularitats sobre l’origen. El producte 
es coneix, i en la mesura en què això ocorre, la 
qualitat diferenciada passa a formar part de la de-
cisió de compra, i consegüentment és susceptible 
de traslladar-se al preu.

A més dels exemples exposats, cal assenyalar que, 
respecte dels cultius tradicionals, cada vegada 
més els consumidors tenen més interés en pro-
ductes i regions que ofereixen recursos específics 
(Colletis-Wahl i Pecqueur, 2001), que poden pro-
porcionar-los no solament un aliment diferenciat, 
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 reterritorialització del 
consum de béns vinculats a l’agricultura que, ba-
sant-se en la qualitat del producte, transmet els 
atributs de tota la regió (Horlings i Marsden, 2014). 
Una reconnexió del consumidor amb la regió que 
afavoreix les accions que donen suport a les estra-
tègies de resiliència i desenvolupament sostenible, 

5  Budí i Rubert, 2020.
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obrint espais per a la millora de les oportunitats de 
millora de la cadena de valor (Rodríguez-Cohard et 
al., 2017).

Així doncs, les habilitats requerides per a generar 
valor se situen molt més enllà d’elements propis 
de mercats i sectors on la dotació de capital és de-
terminant; per contra, ens trobem en un segment 
de diferenciació de producte en el qual els incre-
ments en valor afegit impliquen donar a conéixer 
el producte (prescriptors), ajustar els processos 
productius dins del concepte de cultiu tradicional 
i unir el territori al producte que l’identifica apro-
fitant els beneficis que atorga l’intangible de per-
tinença a un àmbit cultural, geogràfic i institucio-
nal (Rodríguez-Cohard et al., 2018).

El component territorial de la qualitat diferencia-
da dels aliments és no només una qüestió de de-
limitació geogràfica del producte, sinó també un 
distintiu de qualitat en sentit invers. L’existència 
dels segells de qualitat aporta al territori un con-
junt de valors relacionats amb la cura del medi 
ambient, la pervivència de tradicions i, sobretot, 
una certa singularitat que forma part de l’atractiu 
turístic del territori. Així, el turisme gastronòmic 
com a emblema de la unió entre producte i terri-
tori va acompanyat de comportaments del turista 
favorables a comprar productes d’alimentació lo-
cals, visitar mercats.6

Des del punt de vista dels consumidors, és evi-
dent, tal com avalen molts estudis, que la qualitat 
del producte és un aspecte central en el procés de 
decisió de compra. Ara bé, no es tracta de l’únic 
paràmetre i està en la relació qualitat/preu, per-
cebuda o esperada, l’aspecte central que s’ha de 
tindre en compte. En terminologia econòmica es 
tracta d’analitzar la disponibilitat a pagar per part 
del consumidor a partir de la qualitat esperada 
del producte. Quant al preu, són molts els treballs7 
que coincideixen a afirmar que el preu és una de 
les barreres principals per a comprar productes 
de qualitat. No obstant això, el grau d’importància 
en el preu del producte és inferior en el cas de 
productes ecològics com a distintiu de qualitat.8 

Un aspecte especialment important quan ens re-
ferim als tipus de productes descrits és l’actual 
tendència de mercat a l’alça, emparats en el con-
junt de productes gurmet, en què el concepte de 
qualitat i la identificació geogràfica representen 
elements de valor associats al producte.

6  Aguirregoitia i Fernández-Poyatos, 2017.
7  Barrena i Sánchez, 2010. Annunziata i Scarpato, 2014.
8  Meise et al., 2014.

5. QUALITAT AGROALIMENTÀRIA A LA 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

D’acord amb el marc normatiu actual, a Europa 
els instruments admesos per al foment de la qua-
litat diferenciada són:

• Denominació d’origen protegida (DOP)
• Indicació geogràfica protegida (IGP)
• Especialitat tradicional garantida (ETG)
• Marca de qualitat CV
• Agricultura ecològica (AE)

La institució encarregada de vigilar la realitat de 
les marques de qualitat dites és la Direcció Ge-
neral de Desenvolupament Rural i Política Agrària 
Comuna de la Generalitat Valenciana, que gesti-
ona les figures de qualitat, tant en la certificació 
de qualitat com en la gestió i la promoció de les 
marques CV, denominació d’origen protegides i in-
dicacions geogràfiques protegides.9 

Tot seguit s’ofereix un recorregut per les princi-
pals distincions de qualitat diferenciada que hi ha 
a la província de Castelló.

5.1. Denominació d’origen protegida (DOP) 

Carxofa de Benicarló

La denominació d’origen Carxofa de Benicarló i la 
seua reglamentació específica es van aprovar el 
18 de setembre de 1998 i l’11 de novembre del 
2003 la va declarar denominació d’origen protegi-
da (DOP) la Unió Europea.

La Carxofa de Benicarló té la zona de producció 
en la part nord, a la comarca del Baix Maestrat. 
Concretament, a les localitats de Benicarló, Càlig, 
Peníscola i Vinaròs. Es caracteritza per la forma 
arredonida i compacta, i el clotet peculiar. Es co-
mercialitza degudament identificada amb l’ana-
grama del consell regulador i un número de con-
trol de qualitat.

Oli de la Comunitat Valenciana

Es tracta d’una DOP d’àmbit autonòmic que inclou, 
en la província de Castelló, la zona de producció 
i elaboració de l’oli del Maestrat i l’Alt Palància 
(serres d’Espadà i Calderona), a més de la Plana 
Alta-l’Alcalatén; les Serranies del Túria-Ribera del 
Magre, Utiel-Requena - la Vall d’Aiora, massís del 

9  http://www.agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/conse-
jos-reguladores
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Caroig - la Vall d’Albaida a València, i la muntanya 
d’Alacant i el Vinalopó en el cas d’Alacant. Es trac-
ta de diverses subzones repartides pel territori 
valencià, si bé els dos espais més importants són 
els situats a Castelló (el Maestrat i l’Alt Palància). 
En el cas de l’oli, la particularitat l’aporten el cultiu 
tradicional, l’especificitat varietal10 i, com a nota 
destacada, la peculiaritat que suposen les oliveres 
mil·lenàries del Maestrat. Cas en el qual es trac-
ta d’un producte d’alt reconeixement de qualitat11 
nacional i internacional, amb alguns dels olis més 
valorats en el mercat mundial de l’oli d’oliva.

Quant a les característiques del producte, i segons 
el que en descriu el consell regulador, es tracta 
d’un oli afruitat, amb l’equilibri perfecte d’amargor 
i picant i amb gran variabilitat aromàtica. L’objec-
tiu de la DOP és promoure l’oli valencià, conscients 
que la promoció beneficia i promou valors de qua-
litat en el conjunt del territori; obtindre una com-
petència tècnica sobre la base de quatre pilars 
fonamentals: confidencialitat, rigor, imparcialitat 
i independència; i oferir un servei d’alta qualitat 
al client que implique, a més d’una certificació de 
producte, incentivar la millora dels processos i el 
valor afegit en la comercialització dels productes. 
La DOP-OCV es troba en fase de revisió de les ca-
racterístiques tècniques respecte de les varietats 
que s’hi produeixen.

5.2. Indicacions geogràfiques protegides (IGP)

IGP Cítrics valencians

Es tracta d’una IGP de cobertura àmplia sobre 
tota la Comunitat Valenciana, sorgida com a ins-
trument d’identificació i protecció dels cítrics va-
lencians. Així, el consell regulador de la indicació 
geogràfica protegida té com a objectiu garantir i 
certificar la qualitat dels cítrics cultivats al llarg 
del territori valencià. A Castelló, concretament, 
s’inclouen fins a trenta-nou municipis dins de la 
zona de producció dels Cítrics Valencians, situats 
en la majoria a la Plana de Castelló (comarques de 
la Plana Alta i la Plana Baixa).12

No obstant això, i a l’efecte de capacitat per a iden-
tificar la qualitat a partir de la IGP, els resultats 
obtinguts fins ara són molt modestos, fins al punt 
d’iniciar-se un debat entorn de la possible certifi-

10  Blanqueta, serrana d’Espadà, vilallonga, farga (i farga mil·lenària) i 
morruda.
11  Més gamma i variabilitat aromàtica, en destaca el equilibri perfec-
te entre el nivell de fruita i la intensitat d’amargor i picant.
12  Els pactes per l’ocupació principalment afectats són Plana Baixa, 
Plana Alta Nord, Maestrat Litoral i consorci local de Castelló CREA.

cació de la clementina (clemenules) com a varie-
tat a protegir amb una IGP específica de la Plana.

IGP Vins de Castelló

La indicació geogràfica protegida (IGP) és entesa 
en molts casos com un pas previ cap a la DO. És 
precisament la línia estratègica de la IGP vins 
de Castelló com a via, quasi exclusiva, de posici-
onar-se en el mercat estatal del vi. La IGP13 sor-
geix com una necessitat de dotar amb marca de 
qualitat un producte en alça a la província. La vi-
ticultura va ser una activitat habitual a l’interior 
provincial que va patir la crisi del sector en el xix 
amb la fil·loxera, en la segona mitat del segle pas-
sat amb el canvi en el model de consum, i va ser 
objecte del procés d’arrancada de vinyes que es 
va produir amb l’entrada a la CEE. Posteriorment, 
i pràcticament en el segle actual, es produeix una 
aposta per la producció de vi en el territori que 
s’aprofita de la tendència a l’alça en el consum de 
vi de qualitat i també de l’efecte indirecte que pro-
voca l’esclafit econòmic que experimenta la pro-
víncia a principis de segle amb la construcció i la 
indústria ceràmica. 

La IGP Vins de la Terra de Castelló es crea l’any 
2003, actualment es denomina IGP Castelló. Una 
figura de qualitat que pretén donar cobertura de 
qualitat a processos tradicionals,14 i a un mercat 
que demana la identificació de producte local com 
a garant de qualitat. La IGP no entra en un control 
estricte de varietats, i centra l’esforç en la localitza-
ció geogràfica de la producció íntegrament de raïm 
cultivat dins de l’àrea composta pels terrenys ap-
tes per a produir raïm de vinificació situats dins de 
tres subzones vitivinícoles denominades Alt Palàn-
cia-Alt Millars, Sant Mateu i les Useres-Vilafamés.

Quant als efectes esmentats de connexió entre 
productes de qualitat, desenvolupament local i tu-
risme, hem de tindre en compte que una part molt 
important de la demanda de vins de la IGP Castelló 
es localitza en l’activitat turística que té lloc a la 
província, i ha sigut capaç de donar resposta a una 
demanda que hi ha de vins de la terra. Això és, hi ha 
una coincidència en els objectius que volen assolir 
productors de vi i promotors turístics, aspecte en 
el qual també s’han fixat els pactes per l’ocupació 
pel potencial per al desenvolupament territorial.15

13  www.igpcastello.com
14  La certificació de la IGP Castelló comprén: vinyes i cellers situats a 
la província de Castelló i control de qualitat en analítiques fisicoquími-
ques i tastos organolèptics.
15  Pactes implicats en la IGP Vins de Castelló són els d’Alt Palància, 
Plana Alta Nord, Castelló Nord i Espadà-Millars.
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5.3. Especialitat tradicional garantida (ETG)

Ara com ara el reconeixement d’ETG es troba en 
una fase de relativa indecisió, amb diferents ti-
pus de productes que d’una manera o altra pre-
tenen acollir-s’hi, però que no obstant això no té, 
ara com ara, productes a la província de Castelló. 
L’alternativa aplicada ha sigut per la via de cercar 
reconeixements propis emparats en molts dels 
casos per segells de qualitat que facilita la Dipu-
tació de Castelló.

Evidentment, es tracta de segells d’un nivell infe-
rior i que tenen un reconeixement que es limita 
a l’àmbit provincial, i en casos concrets s’estén a 
escala autonòmica amb gens d’incidència a escala 
estatal.

5.4. Agricultura ecològica

La consideració com a productes ecològics impli-
ca complir una sèrie de condicions que delimiten 
la certificació com a producte ecològic d’acord 
amb el que estableix el Comité d’Agricultura Eco-
lògica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

A efectes pràctics la consideració està oberta a 
tota la gent que produeix d’acord amb els requi-
sits, i es produeix després d’un període d’adapta-
ció (normalment de tres anys-collites), sense que 
s’establisca cap requisit d’ubicació geogràfica. 
L’aposta pel producte ecològic, segons ens indi-
quen alguns productors ecològics, i també altres 
que no opten per eixa via, és una qüestió d’estratè-
gia de rendibilitat, a més d’altres possibles raons 
en la línia de compromís social o mediambiental.

La producció ecològica és vista com una veta de 
mercat, que compta en general amb canals de dis-
tribució més directes i amb menys posició domi-
nant per part del distribuïdor i, per això, hi ha una 
tendència favorable a adoptar-la com a mètode de 
cultiu, com a via per a garantir la supervivència de 
propietats de dimensions més reduïdes. Dit d’una 
altra manera, el segell de qualitat d’agricultura 
ecològica és compatible amb parcel·les i explota-
cions de menys grandària, que, d’altra banda, són 
més habituals a la Comunitat Valenciana.

5.5. Productes de parcs naturals

Es tracta d’incorporar el segell de qualitat «Parcs 
naturals de la Comunitat Valenciana» als produc-
tes que tinguen una matèria primera amb l’origen 
al cent per cent en l’àrea d’influència socioeconò-
mica del parc natural; en les produccions agro-

alimentàries resulta exigible el compliment dels 
requisits aplicables a l’agricultura ecològica o a la 
producció integrada o assimilada.

En el cas de Castelló, els espais naturals sobre 
els quals resulta possible introduir la considera-
ció són principalment els de la serra d’Espadà i 
Penyagolosa, i en menor mesura la serra d’Irta i 
el Desert de les Palmes. Entre els productes que 
destaquen amb el segell hi ha vins, oli, mel, carn 
i lactis, a més d’altres productes naturals com el 
suro en el cas d’Espadà.

5.6. Altres productes de qualitat diferenciada a 
Castelló

Com s’ha pogut comprovar, el nombre de produc-
tes amb segell de qualitat reconegut tant a escala 
estatal com internacional (DOP, IGP i ETG) és molt 
limitat a la província de Castelló. Així, i com a res-
posta a la situació descrita, s’ha generat un con-
junt d’iniciatives que pretenen valorar els produc-
tes locals amb diferents identitats que busquen 
diferenciar-se, però sobretot traslladar al consu-
midor una imatge de producte de qualitat.

La posada en marxa dels segells propis respon 
a iniciatives dels productors i les entitats locals i 
compten, en general, amb el suport de la Diputa-
ció de Castelló en el que ha sigut tot un programa 
destinat a posicionar els aliments amb origen a 
Castelló com un element de qualitat, que s’amplia 
cap a una certificació pel que fa a marca de quali-
tat de la Comunitat Valenciana.

Entre els productes que es troben en la fase de 
reconeixement provincial i autonòmic com a mar-
ca de qualitat Comunitat Valenciana, trobem tres 
referències, com són la Tomata de penjar, d’Alcalà 
de Xivert;16 els formatges de la Comunitat Valen-
ciana amb diverses indicacions a Castelló en els 
municipis de la Vall d’Uixó, Almassora, Almedíjar, 
Catí, les Coves de Vinromà, Benassal, la Torre d’en 
Besora, Xert i Morella, i amb referència a tipus 
de formatge com tronxon, o de mocador que es 
combinen amb altres formatges artesans en què 
la referència és l’origen territorial (localitat), i, en 
tercer lloc, amb un nivell inferior de desenvolupa-
ment, se situen les cireres de la Salzadella.

D’altra banda, la Diputació de Castelló va iniciar en 
el 2013 el projecte denominat «Ruta del Sabor», 
creat amb la finalitat de promocionar els productes 

16  Té web https://tomatadepenjar.com/ca/, i hi ha actes anuals de 
promoció del producte.
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de la província. La intenció de la marca és servir 
de referència generalista de qualitat per al conjunt 
de productes artesans i tradicionals de Castelló, 
entre els quals s’han d’incloure els que ja dispo-
sen de marca de qualitat diferenciada i els que 
s’agrupen dins de la marca Comunitat Valenciana i 
de parcs naturals, i, finalment, diversos productes 
amb la indicació d’artesans. Amb eixe enfocament 
el resultat és un paraigua gran que arreplega un 
nombre elevat de productes, municipis i marques 
comercials, si bé moltes es limiten a l’àmbit local. 
Ruta del Sabor és, per tant, un projecte que com-
bina dos aspectes. D’una banda, un lleu control de 
qualitat en discriminar la selecció de productes 
cap als municipis d’interior, amb un cert compo-
nent tradicional i artesanal i, sobretot, enfocat a la 
promoció turística de l’interior provincial. Entre els 
productes que s’inclouen en la llista de la Ruta del 
Sabor17 es troba la totalitat dels que tenen fases 
d’elaboració a la província, per la qual cosa podem 
afirmar que en realitat és una plataforma de pro-
moció de productes amb un component marcat 
de turisme gastronòmic. La Ruta del Sabor dona 
suport a diferents jornades i fires d’aliments tra-
dicionals en col·laboració amb entitats locals i co-
marcals i empreses de restauració. És, doncs, una 
espècie d’aparador que ajuda a donar a conéixer 
els productes, que ja pertanyen a la cultura gas-
tronòmica provincial, com són l’oli, la carxofa de 
Benicarló, la cirera de la Salzadella, la tomata de 
penjar d’Alcalà, el vi de la IGP Castelló, productes 
artesans com ara formatges, productes típics de 
pastisseria en zones d’interior, i referits a l’àrea 
dels Ports-Maestrat-Penyagolosa productes com 
la creïlla, la tòfona i la carn i els productes carnis.

5.7. Ocupació i creació de valor

Quant a la importància de les activitats estudiades 
a la província de Castelló, resulta difícil quantificar 
amb precisió el nombre de treballadors i empre-
ses implicats, ja que, com s’ha vist, no sempre és 
fàcil identificar quan una activitat (o part) es cor-
respon amb el segment d’aliments de qualitat.

No obstant això, sí que resulta important asse-
nyalar l’efecte que algunes de les activitats te-
nen en municipis de poca grandària (menys de 
dos mil habitants) a l’interior. Una indústria que 
representa en alguna d’eixes localitats (especial-
ment en les més menudes) una part important de 
l’ocupació total, si atenem la classificació CNAE. 
Són moltes les localitats on les especialitats dites 
reuneixen entorn del 20% de l’ocupació total que, 

17  https://castellorutadesabor.dipcas.es/va/

si n’excloem l’ocupació vinculada a l’Administració 
pública, pot arribar fins i tot al 50% dels llocs de 
treball. Són casos molt concrets, que en total su-
men una dotzena de municipis, però per als quals 
és un punt central de l’economia local i, sobretot, 
de la resistència de la població i de la resiliència 
del municipi davant de la despoblació.

Un segon punt que reflecteix la importància eco-
nòmica és la celebració de fires i jornades gas-
tronòmiques dedicades a productes locals i co-
marcals, i que van des d’esdeveniments d’un o 
dos caps de setmana fins als dos o tres mesos, i 
que representen per a l’hostaleria local ingressos 
equivalents al triple de la referència de duració 
temporal.

6. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

Entrar en l’anàlisi de la innovació en el segment 
d’aliments de qualitat ens obliga a adoptar una vi-
sió general que atenga els aspectes comuns i no 
tant particularitats concretes d’uns productes. Per 
a redactar el present apartat s’han dut a terme 
més de vint entrevistes, presencials i telefòniques, 
d’acord amb la disponibilitat de les persones en-
trevistades, en les quals s’ha procurat comptar 
amb productors de producte ecològic (oli, format-
ge, ramaderia, hortalisses i cítrics) i amb altres 
productors (oli DOPACV, vi IGP Castelló, carn i em-
botit, agricultors de cítrics, cireres i hortalisses, 
formatgeries i productes de pastisseria). En les 
entrevistes s’ha obtingut informació sobre les ca-
racterístiques dels productes, el grau d’incorpora-
ció d’innovació i maquinària, l’estructura laboral, 
els canals de distribució, la importància dels dis-
tintius de qualitat –incloent-hi la vinculació de la 
marca amb un territori concret– i les expectatives 
per als pròxims anys.

D’acord amb les entrevistes, el problema principal 
amb el qual es troben està relacionat amb el grau 
de coneixement dels consumidors dels productes 
que fan. En general, manifesten que el comprador 
no coneix les particularitats que incorporen els 
certificats de qualitat, i fins i tot que un nombre 
important no coneix la identificació geogràfica. La 
seua opinió sobre molts dels productes es basa 
en el fet que li suposen un component tradicional, 
i no tant a atorgar-los una distinció de qualitat, la 
qual cosa els porta a una compra especial (fires i 
esdeveniments) que fa difícil generar un mercat 
(clientela) d’eixos productes. A falta d’identificació 
de la qualitat, el preu es converteix en una barre-
ra important que juga en contra dels aliments de 
qualitat diferenciada.
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El segon aspecte més repetit és l’absència dels 
productes en els canals de distribució de super-
mercats i grans superfícies. La venda es produ-
eix en el xicotet comerç, i sovint en mercats cen-
trals. Es tracta de dos segments minoristes en 
els quals coincideix com a element negatiu una 
edat més alta dels compradors, i, com a positiu, 
l’equiparació amb productes gurmet que adme-
ten un preu més elevat (comprometent-ne el 
volum de venda). En eixe sentit, s’entén que una 
estratègia positiva seria disposar de botigues 
pròpies en mercats centrals i corners en alguns 
establiments de referència, si bé destaquen que 
per a obtindre més èxit haurien de ser comerços 
especialitzats per tipus de producte. De fet, en di-
verses entrevistes s’indica que disposen d’acords 
comercials amb botigues especialitzades a les 
quals subministren producte local i que són, de 
facto, els clients principals.

El tercer aspecte clau per a entendre els negocis 
de productes tradicionals referits és el caràcter 
familiar de la immensa majoria. Un fet que indi-
ca, indirectament, tres aspectes clau. D’una ban-
da, resulta molt habitual que es tracte de negocis 
familiars amb responsables actuals de segona 
generació, i fins i tot de tercera o superior, en què 
l’«ofici» s’ha transmés entre generacions i s’han 
limitat a xicotetes adaptacions en maquinària 
(exigències sanitàries, conservació i mecanització 
d’algunes faenes) i en el procés comercial. Són 
casos en què el producte respon a l’essència de 
l’elaboració tradicional, que és una realitat que en 
general incorporen en l’etiquetatge i en els logos 
comercials. El segon aspecte és la doble vincula-
ció amb el territori. El producte que fabrica i co-
mercialitza una unitat familiar forma part també 
d’una comarca o un municipi concret i, per tant, és 
un senyal d’identificació territorial que, a vegades, 
va unit al nom del producte. El tercer fet relacio-
nat amb el component familiar és el compromís 
adquirit propi de treballadors autònoms, en què la 
simbiosi entre negoci-patrimoni i família és com-
pleta. Això últim provoca o ha provocat, en algun 
cas, dubtes sobre la viabilitat futura de l’activitat 
en no haver-hi la possibilitat de relleu generacio-
nal, un fet prou habitual en municipis d’interior.18

Sobre l’aspecte dit, l’opinió majoritària en les en-
trevistes és de continuïtat en l’activitat (el negoci) 

18  Des de les institucions, i amb el suport de projectes universitaris, 
es promouen iniciatives de suport a la transmissió de negocis com els 
esmentats, i especialment en l’àmbit rural, on conviu el coneixement 
tradicional amb activitats que s’entremesclen amb el patrimoni perso-
nal i per als quals el relleu generacional és difícil (en molts casos els 
hereus naturals es dediquen a una altra activitat i fins i tot resideixen 
fora del territori).

que, a més, es concep únicament i exclusivament 
des del territori. Cosa que destaquem pels pos-
sibles avantatges que, quant a accés al mercat i 
potencialitat de venda, tindria una localització en 
zones més poblades de la costa. Pel desenvolupa-
ment de les entrevistes, s’aprecia que la resposta 
sobre la qüestió va més enllà de qüestions de ren-
dibilitat i prima el component local del producte i 
la vinculació que els productors mantenen amb el 
territori (fins i tot quan no coincideix amb el terri-
tori de procedència).

Quant a l’opinió sobre el suport institucional al 
seu posicionament com a marca de qualitat, en 
general hi ha una valoració positiva no exempta 
de matisos que amb el temps s’han anat superant 
satisfactòriament. Qüestions com disposar d’una 
ubicació preferent dins de fires i esdeveniments 
locals, suport a la imatge de marca amb l’ús de 
carpes i llocs de venda uniformats en algunes 
de les fires, gestió i ajudes en l’etiquetatge final, i 
afavorir que els esdeveniments i les fires es com-
binen amb el suport econòmic en tastos de pro-
ducte, conferències, captació de prescriptors de 
prestigi i masterclass que incideixen en el sentit 
de formació dels consumidors respecte dels pro-
ductes locals de qualitat.

Finalment, i relacionat amb la innovació, hi ha 
el component formatiu necessari per a afrontar 
nous processos innovadors. No obstant això, la 
posició del sector, en general, no és de necessi-
tar una formació en concret, i les seues deman-
des se centren més en cursos relatius al maneig 
de noves tecnologies i venda en línia (i sobretot 
després de l’efecte de la pandèmia i la necessitat 
d’adaptar-se a la nova situació), i cursos concrets 
sobre el compliment de protocols de seguretat 
alimentària.19 Entenen que la seua activitat entra 
dins del component tradicional i que la formació 
necessària prové majoritàriament de la mateixa 
estructura familiar de l’activitat.

En tot cas, s’admet en els segments de negoci 
dits una certa precarietat formativa en tècniques 
de venda i màrqueting, maneig d’idiomes, co-
merç electrònic, entre altres habilitats de l’àmbit 
comercial.

19  L’excepció quant a cursos ve del sector de l’agricultura ecològica, 
que en general atén formació externa sobre tècniques alternatives de 
cultiu i tractament de plagues.
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LA INDúSTRIA ALIMENTàRIA DE  L’INTERIOR DE CASTELLó

7. CONCLUSIONS

En el present document hem abordat el paper que 
exerceix la indústria tradicional en els municipis 
de l’interior de la província de Castelló, on l’acti-
vitat econòmica es redueix a l’agricultura i la ra-
maderia, la indústria agroalimentària tradicional 
i el sector turístic. Tal com s’ha assenyalat, són 
municipis que s’enfronten a problemes derivats 
del procés de despoblació derivats de la falta 
d’accessibilitat, activitat econòmica i equipament 
públic. En eixe sentit, la indústria agroalimentària 
té un paper fonamental, ja que actua cohesionant 
el territori a través de les relacions interterritori-
als, generant sinergies amb altres sectors econò-
mics, com el turisme, i reduint els problemes i els 
desequilibris ocasionats per la temporalitat del 
sector. Els processos d’innovació aplicats al sec-
tor són fonamentals perquè l’activitat econòmica 
tinga continuïtat i genere efectes positius sobre el 
territori.

Entrant en els detalls, en l’estudi també s’han de-
tectat els productes relacionats amb la indústria 
alimentària tradicional a la província, i hi podem 
distingir dos grups clarament diferenciats en la 
teoria, encara que en la pràctica la frontera entre 
els dos grups actualment és difusa. D’una banda, 
hi trobem els productes que disposen de deno-
minació d’origen protegida i d’indicació geogràfi-
ca protegida. Tal com hem assenyalat, hi ha dos 
productes amb denominació d’origen protegida, la 
carxofa de Benicarló i l’oli de la CV. Amb indicació 
geogràfica protegida hi ha també dos productes, 
els cítrics valencians i el vi de Castelló. Dos segells 
de qualitat que certifiquen la tradició i les bones 
pràctiques dels productes, així com el reconeixe-
ment a escala internacional.

I junt amb els productes dits, segells oficials de 
qualitat, tot un conjunt de productes que identifi-
quen el territori i que tenen com a aparador prin-
cipal la qualitat i la presència en el projecte de la 
Ruta del Sabor de la Diputació de Castelló.
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Penyagolosa, gegant de pedra,
la teua testa plena de neu.
Penyagolosa, Penyagolosa,

a la tempesta, al sol i al vent,
fita senyera del poble meu.

(Cançó popular)

I. INTRODUCCIÓ, OBJECTIU I METODOLOGIA

En 1871 els Estats Units va constituir el primer 
parc nacional de la història: Yellowstone. A Espa-
nya la primera Llei de parcs nacionals es va apro-
var el 8 de desembre de 1916, i es van constituir 
els dos primers parcs nacionals en 1918: munta-
nyes de Covadonga i Ordesa. Fins a 1954 no es 
protegeix cap altre espai natural: Teide i Caldera 
de Taburiente. En 1955 es declara el parc nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En 1957 
es deroga la llei de 1916 i entra en vigor la nova 
llei de muntanya, en la qual comença a prevaldre 
la protecció del medi ambient sobre els aspectes 
històrics i paisatgístics. En 1975 s’aprova la Llei 
15/1975 d’espais naturals protegits, en la qual es 
creen tres noves figures de protecció d’espais, a 
més de la de parc nacional (reserva natural, mo-
nument natural i paisatge protegit). 

Amb la democràcia es promulga la Llei 4/89, de 
27 de març, de conservació dels espais naturals 
i de la flora i fauna silvestre, que consolida l’ho-
mologació internacional dels nostres espais na-

turals protegits. La Llei 41/97 estableix que la 
gestió dels parcs nacionals no competeix només 
a l’Administració General de l’Estat sinó també a 
les comunitats autònomes. La Llei 5/2007 integra 
la sentència del Tribunal Constitucional 194/2004, 
i assumeix que la gestió ordinària dels parcs na-
cionals és competència exclusiva de les comuni-
tats autònomes, estableix un marc comú i preser-
va la xarxa de parcs nacionals. La Llei 42/2007, 
de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la 
biodiversitat, deroga i substitueix la Llei 4/1989, 
on es crea una nova figura de protecció (les àre-
es marines protegides), es millora la transposició 
de les normes europees (Xarxa Ecològica Europea 
Natura 2000) i s’instaura un inventari espanyol 
del patrimoni natural i de la biodiversitat i un pla 
estratègic estatal del patrimoni natural i de la bi-
odiversitat. 

Finalment, la Llei 30/2014 de parcs nacionals re-
força la protecció dels dits espais. A més, promou 
el desenvolupament econòmic compatible dels 
entorns dels parcs, elements clau per a conser-
var-los i acceptar-los. Es promou que els parcs es 
convertisquen en oportunitats per als habitants de 
l’entorn, es propicie el desenvolupament d’activi-
tats compatibles lligades a visitar-los i fruir-ne. Es 
crea la marca «Parques Nacionales de España» 
que pretén aprofitar l’elevat grau de coneixement 
i valoració que la societat espanyola té dels espais 
protegits.

PARCS NATURALS, DESPOBLACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC:  
EL PARC NATURAL I LA MANCOMUNITAT  
DE PENYAGOLOSA
Miguel Ángel Moliner Tena. Universitat Jaume I. Castelló
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EL PARC NATURAL I LA MANCOMUNITAT  DE PENYAGOLOSA

Una introducció breu a la història i al marc jurí-
dic dels parcs nacionals que ens permet observar 
com ha evolucionat la percepció de la societat i del 
marc polític sobre els espais naturals protegits. Si 
en la societat de principis del segle passat preva-
lien els aspectes paisatgístics i històrics, a mitjan 
segle, amb la «Ley de montes», es prioritzen els 
aspectes ecològics. En l’última evolució, la Llei 
30/2014, es promou que els parcs nacionals si-
guen motor del desenvolupament socioeconòmic 
del territori d’influència. 

Per tant, en ple segle xxi un parc nacional no es 
concep com un espai aïllat de la resta del territori 
i tancat a l’àrea d’influència. Històricament qual-
sevol espai natural sempre ha estat vinculat als 
usos i costums dels habitants formant-ne part del 
dia a dia. En l’actualitat, un parc nacional és el re-
ferent d’un territori en concret amb el qual té mul-
titud d’interaccions. Una visió oberta i sistèmica 
que s’ha de desenvolupar en el moment històric 
actual. 

Una visió que té una rellevància especial quan el 
parc nacional està situat en una zona afectada 
pel problema de la despoblació. Un dels reptes 
als quals s’enfronta la Comunitat Valenciana en 
particular i Espanya en general és com resoldre el 
problema de l’anomenada «España vaciada» que 
afecta la major part del territori rural. Molts muni-
cipis d’interior culminen un procés de despoblació 
llarg i arriben a una situació pràcticament irrever-
sible. L’abandó humà dels pobles, dels camps i de 
les muntanyes no és una bona notícia per al medi 
ambient perquè augmentarà el perill de degrada-
ció i d’incendis. 

És el cas del parc natural de Penyagolosa i la Man-
comunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord, situ-
ats tots dos a l’interior-centre de la província de 
Castelló. La mancomunitat es va crear en el 2018, 
i la componen quatre municipis: Atzeneta del Ma-
estrat, Benafigos, Vistabella del Maestrat i Xodos. 
La CV-170 és l’única carretera d’accés al parc 
natural, al voltant de la qual s’alineen els quatre 
municipis de la mancomunitat. Per tant, la relació 
entre el parc natural i la mancomunitat és molt 
estreta. 

La hipòtesi que es defén en el present treball és 
que que hi haja un parc natural en una zona ame-
naçada per la despoblació és una oportunitat que 
s’ha d’aprofitar per al desenvolupament socioeco-
nòmic de la zona. És necessari trobar l’equilibri 
entre la conservació del medi ambient i les acti-
vitats econòmiques de l’àrea d’influència. Sense 

població resident en els municipis pròxims no és 
possible donar serveis al parc ni a qui el visita. La 
pregunta és: té sentit un parc natural sense els 
pobladors autòctons que el van gestionar durant 
generacions?

L’objectiu del present treball és estudiar com 
pot contribuir el parc natural de Penyagolosa al 
desenvolupament socioeconòmic de la Mancomu-
nitat de Penyagolosa-Pobles del Nord.

Per a fer-ho se segueix la metodologia que hi ha 
tot seguit. 

• En el punt II es revisen els estudis que hi ha so-
bre l’impacte socioeconòmic que una àrea na-
tural protegida té sobre el territori d’influència. 

• En el punt III es revisa el marc legal dels parcs 
naturals valencians i es descriuen les normes 
legals i els òrgans de gestió del parc natural de 
Penyagolosa. 

• En el punt IV s’analitzen les dades socioeconò-
miques de la Mancomunitat de Penyagolosa-Po-
bles del Nord seguint les pautes establides en 
el Pla director dels parcs nacionals elaborat per 
l’organisme autònom de parcs nacionals d’Es-
panya. També s’aporta un estudi qualitatiu ba-
sat en entrevistes a diferents agents públics i 
privats del territori d’influència.

• En el punt VI hi ha propostes per al desenvolu-
pament socioeconòmic de la mancomunitat.
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II. ÀREES NATURALS PROTEGIDES, 
DESPOBLACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
SOCIOECONÒMIC

S’hi destaca la relació que hi ha entre les àrees 
naturals protegides i la despoblació, a partir de 
l’anàlisi de l’impacte socioeconòmic de l’espai 
protegit. 

II.1. Despoblació i parc natural

La despoblació és un problema que afecta l’àmbit 
rural. Encara que l’atenció dels polítics i dels mit-
jans de comunicació sobre la qüestió s’ha desper-
tat en els darrers anys, l’origen del problema es 
remunta als anys cinquanta i seixanta del segle 
passat amb la posada en marxa d’un model de 
desenvolupament econòmic basat en la concen-
tració de la població en grans pols industrials situ-
ats en la costa. La població rural, davant de la falta 
de polítiques actives que generaren oportunitats 
laborals en el seu territori, va haver d’emigrar a 
les ciutats per a aconseguir nivells de benestar 
econòmic més alts. Després de més de seixanta 
anys el procés de despoblació està en un moment 
crític perquè molts municipis xicotets es troben 
pràcticament en una situació irreversible.

En els darrers anys s’han formulat moltes reflexi-
ons sobre el fenomen de la despoblació. Diferents 
moviments locals han sorgit en tot Espanya i a la 
Comunitat Valenciana. N’hi ha fins i tot que han 
aconseguit tindre un diputat electe a les Corts Ge-
nerals (Teruel Existe). A Castelló, el Fòrum de la 
Nova Ruralitat ha elaborat un manifest basat en 
cinc idees clau:

1. La despoblació no és inherent a la ruralitat, 
no és una característica pròpia i congènita de la 
ruralitat. Ruralitat no significa carència de drets 
bàsics, només significa poblacions xicotetes. 

2. La despoblació no és un fenomen natural 
o neutre, i per tant irreversible. Tampoc és un 
fenomen imprevisible. És un problema induït 
per un govern deficient del territori. La ubica-
ció i distribució territorialment desigual de les 
infraestructures, dotacions i serveis ha sigut la 
causa principal que l’activitat econòmica i les 
densitats demogràfiques estiguen tan desequi-
librades.

3. El buidatge quantitativament important de 
molts pobles de l’interior no ha succeït de colp. 
L’èxode rural dels anys seixanta, setanta i hui-
tanta va consistir en una transferència de po-

blació activa dels pobles a les ciutats, que s’in-
dustrialitzaven. Això ha portat a unes piràmides 
demogràfiques molt envellides en els municipis 
rurals que costarà molt de revertir.

4. La situació actual és que una part de la jo-
ventut, especialment la més formada, aban-
dona els pobles o no torna per a desenvolupar 
el seu projecte professional. La inserció social 
i professional de la joventut no és fàcil en cap 
lloc, però la posició desigual en infraestructures 
i recursos de les zones rurals implica dificultats 
afegides per a atraure i fixar població.

5. No es tracta d’un conflicte entre el medi ru-
ral i el mitjà urbà, sinó de la conseqüència de 
l’efecte persistent d’una gestió desigual del 
territori que priva els residents rurals d’impor-
tants drets de ciudadania. Qualsevol ciutadà es-
panyol té els mateixos drets independentment 
del seu lloc de residència, i correspon a les ad-
ministracions públiques garantir-los.

Els moviments de reivindicació de la ruralitat de-
fenen una implicació més gran de l’Estat i dels 
governs autonòmics en la reversió de la situació, 
però també són conscients que s’ha de produir 
un apoderament de la població local. Els agents 
públics i privats rurals tenen un paper molt im-
portant a dur a terme en la lluita contra la despo-
blació. L’economia va ser la causa que va originar 
la despoblació, per la qual cosa els agents públics 
i privats locals han d’orientar els esforços a crear 
projectes que generen llocs de treball. 

En el context exposat, una estratègia que es pot se-
guir consisteix a identificar els recursos que hi ha 
en el territori, convertir-los en productes comerci-
alitzables i constituir projectes de negoci que im-
pulsen la generació d’ocupació. Dins de l’estratègia 
també cal promoure un canvi cultural que elimine 
la percepció que es té de la cosa rural, associant-la 
a ciutadania de segona classe. Hi ha molts atrac-
tius en la ruralitat, com la qualitat de vida més 
bona, el contacte diari amb la naturalesa, un ambi-
ent allunyat de la contaminació, i una desconnexió 
amb l’estrés laboral. Per això la nova ruralitat és 
un sentiment d’orgull i de pertinença a l’entorn ru-
ral, de reivindicació dels valors i cultura locals.

En el marc dit, la catalogació d’un espai natural 
protegit en un entorn rural és un recurs de primer 
nivell per la capacitat que té de generar ocupa-
ció i de conservar la riquesa ecològica local. La 
declaració d’un espai com a parc natural té com 
a objectiu preservar-ne els valors (ecològics, pai-
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satgístics i socioculturals) i compatibilitzar-los 
amb el desenvolupament econòmic del territori. 
La protecció d’un espai natural pot provocar cert 
recel en els propietaris privats per les restriccions 
percebudes als seus interessos econòmics. 

Però des del punt de vista de l’interés general el 
que és realment important és estudiar l’impacte 
que un parc natural té i pot tindre en el desen-
volupament econòmic del territori d’infl uència. 
Una refl exió que és particularment important en 
les zones afectades per l’assot de la despoblació. 
És evident que la conservació del medi ambient 
suposa imposar restriccions legals, però també 
és evident que pot aportar molts benefi cis eco-
nòmics. És lògic pensar que ara, en un moment 
de canvi dels valors socials, on la sostenibilitat 
mediambiental i la lluita contra el canvi climàtic 
han emergit com a megatendències, és molt més 
factible compatibilitzar els interessos econòmics 
i els mediambientals. La qüestió clau és determi-
nar el paper que ha de tindre cada agent públic i 
privat en l’estratègia de desenvolupament socio-
econòmic. 

II.2. Parc natural i desenvolupament 
socioeconòmic

La xarxa valenciana d’espais naturals protegits 
consta de vint-i-dos parcs naturals, nou paisatges 
protegits i dos monuments naturals, que es distri-
bueixen de cap a cap de la geografi a. La tipologia 
que hi ha és molt variada perquè se situen tant 
en illes, aiguamolls, rius, serres litorals i serres 
d’interior. Componen una representació dels es-
pais i ecosistemes més importants de la natura-
lesa valenciana. Des de variats fons marins fi ns a 
la vegetació especialitzada dels cims més elevats, 
passant per penya-segats i marjals costaneres, 
rius, boscos, matoll i estepes, els espais naturals 
valencians són espais privilegiats de la Terra i de 
la biosfera. 

Figura 1. Parcs naturals de la Comunitat Valenciana

Respecte a l’impacte socioeconòmic dels espais 
naturals protegits, el Pla director de parcs na-
cionals estableix una bateria d’indicadors per a 
calcular-ne l’impacte socioeconòmic (fi gura 2). 
García (2019), seguint la metodologia, analitza 
l’impacte socioeconòmic del parc nacional de Ca-
bañeros (Toledo). Un parc que ocupa una super-
fície de 40.856 hectàrees de titularitat majorità-
riament pública (55,19%) encara que la propietat 
privada també és important (44,81%). L’àrea d’in-
fl uència socioeconòmica (AIS) abasta sis muni-
cipis, cap dels quals està situat dins del parc. El 
total de població és de 5.029 persones en el 2018. 
Només un dels municipis supera els mil habitants 
(Los Navalucillos).

L’estudi econòmic se centra en la demanda turísti-
ca i el seu aprofi tament econòmic. Amb la fi nalitat 
de conciliar el desenvolupament econòmic i la pro-
tecció mediambiental, en el 2009 el parc nacional 
de Cabañeros es va adherir a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible (CETS). L’oferta turística del 
parc es basa en setze rutes guiades o autoguiades 
i infraestructures per a visitants. En l’AIS hi ha 858 
places d’allotjament i 33 restaurants. En el 2017 
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el parc va rebre 112.760 visitants (92.038 visitants 
en el 2010), que en un 68% provenen de Madrid i 
Castella-la Manxa (turisme de proximitat). La per-
cepció de la majoria de la població (80%) és que els 
benefi cis principals del parc nacional provenen del 
sector turístic. No obstant això, la població percep 
certs aspectes negatius com que no hi ha hagut un 
impacte positiu sobre la creació d’ocupació i que 
els controls limiten usos tradicionals de la zona 
com la caça o la neteja de les riberes dels rius. Com 
a conclusió, l’autor considera que l’evolució econò-
mica i la creació del parc ha comportat una tercia-
rització de l’economia de l’AIS del parc nacional de 
Cabañeros, amb predomini del sector turístic.

Figura 2. Indicadors socioeconòmics del Pla director de 
parcs nacionals

Font: https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/
plan-seguimiento-evaluacion/datos-socioeconomicos-ais_tcm30-
69144.pdf

L’estudi de García (2019) evidencia que l’impacte 
socioeconòmic principal del parc nacional de Ca-
bañeros és una terciarització de l’economia de la 
zona. Un altre estudi ben interessant d’impacte 
socioeconòmic dels espais naturals protegits s’ha 
fet a Catalunya, si bé s’hi ha seguit una metodolo-
gia diferent. Al gener del 2015 l’Institut Cerdà va 
publicar l’estudi titulat «Impacte econòmic i social 
dels espais naturals protegits de Catalunya», fi -
nançat per l’Obra Social de la Caixa. L’objectiu era 
valorar l’aportació econòmica i social que les dife-
rents tipologies d’espais naturals protegits fan a 
l’economia de les zones en les quals se situen. Per 
a fer-ho es van estudiar setze espais naturals pro-

tegits de Catalunya que incloïen dotze parcs natu-
rals, un parc nacional, un paratge natural d’interés 
nacional i dos espais naturals protegits (335.997 
hectàrees).

A través de la quantifi cació de diferents indica-
dors es va calcular el valor afegit brut i els llocs 
de treball generats. Es va fer una estimació dels 
impactes directes (ocupació i ingressos generats 
de manera directa per l’activitat dels espais na-
turals), impactes indirectes (ocupació i ingressos 
generats per les empreses relacionades amb 
aquelles activitats generadores d’efectes directes, 
a través de la provisió de béns i serveis) i impactes 
induïts (valor econòmic i llocs de treball generats 
com a conseqüència de la despesa i el consum 
dels empleats de les activitats directament i indi-
rectament relacionades). 

Es calcula un impacte de 192 milions d’euros anu-
als associat a les activitats de serveis (turisme), 
agrícoles i de la mateixa gestió. Les activitats del 
sector serveis aporten un 83% (159 milions €), la 
gestió dels espais naturals vora el 10% (18,4 mili-
ons €) i les activitats agrícoles i ramaderes al vol-
tant d’un 8% (14,9 milions €). 

Una conclusió molt important és que per cada 
euro invertit en la gestió dels espais naturals es 
generen 8,8 euros en forma de valor afegit brut 
de les diverses activitats econòmiques. Els autors 
consideren que l’impacte més gros es produeix en 
els espais naturals situats en comarques de mun-
tanya on no hi ha fonts econòmiques alternatives 
o en comarques que es troben relativament allu-
nyades de l’àrea metropolitana de Barcelona i no 
disposen d’un teixit econòmic molt diversifi cat.

Respecte als llocs de treball generats, s’estima 
que els setze espais naturals generen 5.110 llocs 
de treball. Un 76,5% (3.909) corresponen al sector 
serveis, un 15% (727) són els propis de la gestió 
de l’espai natural i més d’un 9% (473) són d’acti-
vitat agrícola.

Una altra conclusió de l’estudi és que els efectes 
socioeconòmics d’un espai natural depenen, en 
part, del paper dinamitzador dels òrgans de ges-
tió. Això vol dir que a més dotació econòmica i més 
quantitat de recursos humans del parc més im-
pacte socioeconòmic sobre el territori.

Si s’analitza l’impacte sobre els diferents sectors, 
en el cas de l’agricultura i la ramaderia, encara 
que un espai natural protegit estableix algunes 
restriccions, és habitual que els òrgans de gestió 
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dels espais naturals impulsen el manteniment i 
el desenvolupament de l’activitat productiva. Per 
a dur-ho a terme se solen establir ajudes econò-
miques directes i actuacions en el manteniment 
d’infraestructures agrícoles i ramaderes per part 
de les brigades de manteniment dels espais natu-
rals. Els productes obtinguts a partir de la trans-
formació de les matèries primeres del sector pri-
mari es beneficien de l’afluència de visitants, que 
es converteixen en els consumidors principals 
dels productes. L’existència d’una marca comerci-
al vinculada a l’espai natural (associada a la idea 
de qualitat) també és una ajuda important per a 
la comercialització. Finalment, els òrgans gestors 
solen donar ajudes a la posada en marxa d’inici-
atives agrícoles i ramaderes i desenvolupen dife-
rents activitats com ara assistència a fires o catà-
legs de promoció.

Respecte a l’impacte en el sector serveis, el tu-
risme és el beneficiat principal a pesar de la re-
gulació de l’ús de l’espai públic. Una àrea natural 
protegida atrau visitants, i és més gran el poten-
cial en els espais naturals de major rang (parc 
nacional o parc natural) que en la resta d’espais 
protegits (espai natural i paratge natural). Els òr-
gans gestors de l’espai natural solen dur a terme 
activitats de difusió dels valors naturals i creen, 
d’una manera més o menys planificada, productes 
turístics: rutes senderistes, rutes ciclistes, rutes 
naturalistes, centres d’interpretació, ecomuseus, 
etc. També s’ha observat una diversificació dels 
continguts turístics amb la creació de noves rutes 
i espais d’interpretació amb més caràcter històric 
i sociocultural, i nous productes turístics més es-
pecialitzats com el turisme ornitològic. Finalment, 
els òrgans gestors tenen una vocació d’educació i 
difusió de valors, que es du a terme amb la parti-
cipació en diferents fires i esdeveniments.

Per tant, tot i les restriccions legals que implica la 
protecció d’un espai natural, l’impacte socioeconò-
mic positiu sobre l’àrea d’influència és evident. Per 
cada euro invertit en l’espai natural protegit se’n 
generen vora nou de retorn principalment en turis-
me, encara que també en agricultura i ramaderia. 

III. EL PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA 

III.1. Espai natural protegit. Definicions,  
marc legal i context

Els espais naturals protegits han tingut un paper 
molt important per a preservar la riquesa medi-
ambiental i protegir-la de l’especulació econòmi-
ca. La Llei 42/2007 estableix les zones d’especial 
protecció en atenció a les característiques espe-
cials i necessitats naturals del territori. Les figu-
res jurídiques de protecció que preveu la llei per 
a un espai natural són: parc, reserva natural, àrea 
marítima protegida, monument natural i paisatge 
protegit. 

• Els parcs nacionals són «àrees naturals, que, 
per la bellesa dels paisatges, la representativi-
tat dels ecosistemes o la singularitat de la flora, 
de la fauna o de la diversitat geològica, incloses 
les formacions geomorfològiques, tenen uns va-
lors ecològics, estètics, educatius i científics la 
conservació dels quals mereix una atenció pre-
ferent» (article 31 de la Llei 42/2007). La gestió 
diària és responsabilitat de la comunitat autò-
noma. Como ja s’ha comentat, la Llei 30/2014 
estableix entre els objectius que té contribuir 
al desenvolupament socioeconòmic de l’entorn. 
La llei 30/2014 dedica el títol VIII al desenvolu-
pament territorial, estableix les àrees d’influèn-
cia socieconòmica (AIS), promou accions per al 
desenvolupament territorial sostenible a través 
d’un programa de subvencions, crea la marca 
«Parques Nacionales de España», i reconeix els 
usos i activitats locals tradicionals. En el darrer 
sentit, en l’article 33 es diu que «dins dels pro-
grames de suport en les àrees d’influència soci-
oeconòmica s’ha de prestar una atenció especi-
al a la creació d’ocupació, a l’estabilitat laboral 
i social en el desenvolupament de les activitats 
tradicionals, alhora que se n’ha de potenciar la 
millora tecnològica, la incorporació comercial i 
la projecció social».

• Una reserva natural és un «espai natural la cre-
ació del qual té com a finalitat protegir ecosiste-
mes, comunitats o elements biològics que, per 
la raresa, fragilitat, importància o singularitat 
mereixen una valoració especial» (article 32 de 
la Llei 42/2007). Solen tindre una regulació més 
estricta que els parcs nacionals perquè els eco-
sistemes que es vol protegir i conservar estan 
en perill greu de desaparéixer i deteriorar-se. 

• Una àrea marina protegida és «un espai natural 
designat per a protegir ecosistemes, comuni-
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tats o elements biològics o geològics del medi 
marí, incloses les àrees intermareal i subma-
real, que, per la raresa, fragilitat, importància o 
singularitat, mereixen una protecció especial» 
(article 33 de la Llei 42/2007).

• Un monument natural són «espais o elements 
de la naturalesa constituïts bàsicament per 
formacions de notòria singularitat, raresa o 
bellesa, que mereixen ser objecte d’una protec-
ció especial» (article 34.1 de la Llei 42/2007) 
i també «els arbres singulars i monumentals, 
les formacions geològiques, els jaciments pa-
leontològics i mineralògics, els estratotips i 
altres elements de la geografia física que reu-
nisquen un interés especial per la singularitat 
o importància dels valors científics, culturals o 
paisatgístics que tenen» (article 34.2 de la Llei 
42/2007).

• Un paisatge protegit són «les parts del territori 
que les administracions competents, a través 
del planejament aplicable, pels valors naturals, 
estètics i culturals que tenen, i d’acord amb el 
Conveni del paisatge del Consell d’Europa, con-
sideren mereixedores d’una protecció especial» 
(article 35 de la Llei 42/2007).

La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais na-
turals protegits de la Comunitat Valenciana, va 
adaptar la Llei estatal 4/1989 i va substituir la 
Llei 5/1988 de paratges naturals de la Comunitat 
Valenciana. La llei valenciana estableix sis figures 
d’espais naturals protegits: (a) parcs naturals, (b) 
reserves naturals, (c) monuments naturals, (d) pai-
satges protegits, (e) paratges naturals municipals 
i (f) zones humides catalogades. La llei autonòmi-
ca també va aprofitar per a regular el patrimoni 
natural i de la biodiversitat d’espais protegits de la 
Xarxa Natura 2000, formats per: (a) llocs d’impor-
tància comunitària (LIC) fins a la designació com a 
zones especials de conservació, (b) zones especi-
als de conservació (ZEC) i (c) zones d’especial pro-
tecció per a aus (ZEPA). En total, la llei valenciana 
preveu un catàleg de huit figures per a protegir els 
espais naturals protegits.

L’article 7 de la Llei 11/1994 estableix què és un 
parc natural: «Els parcs naturals són àrees na-
turals que, per la representativitat dels ecosiste-
mes o la singularitat de la flora, la fauna, o de les 
formacions geomorfològiques, o bé de la bellesa 
dels paisatges, tenen uns valors ecològics, cien-
tífics, educatius, culturals o estètics, la conserva-
ció dels quals mereix una atenció preferent i es 
consideren àrees adequades per a integrar-les en 

xarxes nacionals o internacionals d’espais pro-
tegits». Respecte als aprofitaments: «Les activi-
tats que s’hi han de fer s’han d’orientar cap als 
usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles, 
i a aprofitar les produccions compatibles amb les 
finalitats que en van motivar la declaració, i a la 
visita i el gaudi amb les limitacions necessàries 
per a garantir-ne la protecció i les activitats pròpi-
es de la gestió de l’espai protegit. Els altres usos 
poden ser objecte d’exclusió en la mesura en què 
entren en conflicte amb els valors que es preten-
ga protegir». És a dir, la Llei 11/1994 estableix que 
un parc natural ha de compatibilitzar la protecció 
mediambiental amb el desenvolupament soci-
oeconòmic. Per això, la normativa estableix les 
normes que ho regulen però també els eixos de 
desenvolupament econòmic i els programes que 
s’han de desenvolupar per a tal fi.

L’article 30 enumera els instruments d’ordenació 
ambiental d’un espai natural protegit: (a) plans 
d’ordenació dels recursos naturals (PORN) i (b) 
plans rectors d’ús i gestió (PRUG). En el cas d’un 
parc natural, la declaració exigeix un PORN, men-
tre que les directrius de gestió i conservació d’un 
parc s’estableixen en el PRUG (activitats d’inves-
tigació, zonificació, l’ús públic, normes generals 
de conservació, de protecció i millora dels valors 
ambientals).

Sens dubte, la compatibilització de la conservació 
de la naturalesa amb les activitats socioeconòmi-
ques ha sigut un dels punts crítics de la gestió dels 
parcs naturals. En el preàmbul de la Llei 11/1994 
es fa esment al despoblament que afecta l’inte-
rior de la Comunitat Valenciana i als processos 
d’abandó de cultius, de pastures o d’explotacions 
forestals. També s’advoca perquè les labors de 
conservació s’han de «fer de manera compatible 
amb el manteniment i desenvolupament de l’acti-
vitat socioeconòmica, amb criteris d’ús sostenible 
dels recursos naturals i cerca de models innova-
dors d’ecodesenvolupament». Junt amb això les 
directrius marcades en la Llei 30/2014 de parcs 
nacionals obliguen a prestar una atenció especial 
al desenvolupament socioeconòmic de les àrees 
d’influència socioeconòmica (AIS).
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III.2. Parc natural de Penyagolosa: origen 
i territori de referència

El parc natural de Penyagolosa es va declarar en 
el Decret 50/2006, de 7 d’abril, del Consell de la 
Generalitat, per l’elevat interés geològic, biològic, 
històric i paisatgístic de l’espai natural. La fi gura 
del parc natural protegeix els espais naturals va-
luosos d’una manera compatible amb l’ús soste-
nible dels recursos naturals en els sectors fores-
tal, ramader, cinegètic, agrícola i de serveis, i amb 
l’exercici d’una funció social important en l’estudi, 
l’ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambi-
entals i culturals. Unes activitats que s’han de re-
gular en el Pla rector d’ús i gestió (PRUG) de cada 
parc. La fi gura de parc natural també està especi-
alment indicada per a la gestió dels espais natu-
rals que, com en el cas de Penyagolosa, es carac-
teritzen per uns valors ambientals i paisatgístics 
que s’han confi gurat històricament en interacció 
estreta amb l’activitat humana del medi rural. 

Figura 3. Mapa del parc natural de Penyagolosa 
i del PORN

El parc natural de Penyagolosa està situat en els 
termes municipals de Vistabella del Maestrat, Xo-
dos i Villahermosa del Río. Ocupa una superfície 
de 1.094,45 hectàrees, i n’és l’element referent el 
cim de Penyagolosa (1.814 metres per damunt del 
nivell del mar), en ser considerat el sostre de la 
Comunitat Valenciana per excel·lència (només el 
supera l’Alto de Barracas o Cerro Calderón). El Pe-
nyagolosa és la muntanya més emblemàtica del 
territori valencià, pels valors mediambiental, his-
tòric i cultural que té. 

El parc natural de Penyagolosa es localitza en els 
contraforts del Sistema Ibèric i la Serralada Lito-
ral Catalana. Forma part d’un creuer d’ambients 
geològics, biològics, culturals i socials. El massís 
de Penyagolosa és un referent per a l’excursionis-
me valencià.

L’origen del topònim Penyagolosa sembla pro-
vindre del llatí segons alguns documents del se-
gle xiii de la Setena de Culla (Maestrat) a la qual 
ha pertangut històricament: pinna (‘muntanya’) 
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i lucosa (‘boscosa’). Encara que no hi ha un in-
ventari arqueològic de la zona, hi ha vestigis de 
pobles antics que van habitar en els contraforts 
del massís, com els ibers, els romans i els àrabs. 
No obstant això, l’element més significatiu de la 
presència humana és l’ermitori de Sant Joan de 
Penyagolosa. D’origen medieval, va ser un con-
vent de cenobites. Actualment està integrat en 
un conjunt arquitectònic d’estil neoclàssic del 
segle xvii. Des de l’Edat Mitjana s’hi han fet pele-
grinatges penitencials procedents dels pobles de 
voltant (Vistabella del Maestrat, Culla, Xodos, les 
Useres, Llucena, Lludient, Castillo de Villamalefa, 
Villahermosa del Río, Puertomingalvo i Atzeneta 
del Maestrat). Tot i que en l’actualitat encara se’n 
conserven uns quants és el dels pelegrins de les 
Useres el més famós per haver-se celebrat sense 
interrupció des de l’Edat Mitjana (actualment està 
declarat monument natural). Tot un patrimoni im-
material que és objecte de recuperació a través 
del projecte «Camins de Penyagolosa» patrocinat 
per la Diputació de Castelló, que té com a objectiu 
catalogar els pelegrinatges com a patrimoni im-
material de la humanitat de la UNESCO. 

També és destacable el patrimoni vinculat al medi 
rural tradicional com els masos i les construcci-
ons de pedra seca (una tècnica de construcció que 
la UNESCO ha declarat patrimoni de la humanitat).

La flora i vegetació del parc natural de Penyagolo-
sa és un dels elements característics de l’entorn. 
Hi ha una gran biodiversitat originada pels dife-
rents substrats calcaris i silicis i per la combinació 
del clima continental i mediterrani.

La vegetació varia segons l’altitud i la geologia. En 
les cotes més baixes creix la pinassa (Pinus nigra), 
a la solana i amb substrat silici creix el pinas-
tre (Pinus pinaster) i en les ombries i terres altes 
predomina el pi roig (Pinus sylvestris). També és 
freqüent observar formacions de savina turífera 
(Juniperus thurifera), roure valencià (Quercus fa-
ginea), teix (Taxus baccata) i formacions de reboll 
(Quercus pyrenaica).

Entre la fauna associada al ric ecosistema de 
Penyagolosa destaca l’ornitofauna de grans aus 
de rapinya diürnes i nocturnes, com l’àguila real 
(Aquila chrysaetos), l’àguila cuabarrada (Hieraetus 
fasciatus) i el brúfol (Bubo bubo). 

També és destacable la presència del bectort 
(Loxia curvirostra), el picot garser gros (Dendro-
copos major) i la gralla de bec roig (Pyrrhocorax 
pyrhocorax). Entre els mamífers destaca el gat fe-

réstec (Felis sylvestris), la cabra feréstega (Capra 
pyrenaica), la geneta (Genetta genetta), el teixó 
(Meles meles) i el cabirol (Capreolus capreolus). Es-
ment a banda mereix la població valenciana més 
gran de rata penada cavernícola (Miniopterus sc-
hreibersii). La sargantana roquera (Podarcis mu-
ralis) manté a Penyagolosa una de les poblacions 
més importants del territori valencià. 

De la fauna invertebrada sobreïxen les palometes 
següents: graèllsies (Graellsia isabellae) i apol·los 
(Parnassius apollo).

III.3. Els instruments d’ordenació ambiental del 
parc natural de Penyagolosa

Un parc natural ha de tindre un Pla d’ordenació 
dels recursos naturals (PORN) i un Pla rector d’ús 
i gestió (PRUG). El parc natural de Penyagolosa té 
un PORN (Decret 49/2006, de 7 d’abril) però no ha 
tingut mai un PRUG. Uns documents que són fo-
namentals ja que estableixen les regles de joc de 
l’activitat socioeconòmica de la zona.

El Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) 
del massís de Penyagolosa afecta 26.491,7 hectà-
rees. Ocupa la totalitat dels termes municipals de 
Vistabella del Maestrat i Xodos, aproximadament 
el cinquanta per cent del de Villahermosa del Río, i 
una part mínima dels de de Castillo de Villamalefa 
i Llucena. Els objectius de l’ordenació del massís 
de Penyagolosa són: (a) ordenar, conservar, re-
generar, millorar i usar de manera sostenible els 
recursos naturals i culturals del massís de Penya-
golosa; (b) executar una estratègia de desenvolu-
pament sostenible econòmic i social per al mas-
sís de Penyagolosa basada en la conservació i l’ús 
racional dels recursos naturals i tenint en compte 
que el paisatge forestal actual de la zona és, en 
bona part, el resultat de la gestió forestal intensa 
desenvolupada durant segles, i (c) fomentar la col-
laboració i el suport mutu entre els organismes 
de l’administració local de la zona, els diferents 
agents socials i econòmics implicats en el Pla.

Qualsevol actuació, pla i projecte previstos que es 
desenvolupe en el territori catalogat com a APE 
pel PORN requereix un informe previ de la Conse-
lleria competent sobre medi ambient (responsa-
bilitat que s’ha derivat a les direccions dels parcs 
naturals). 

En el capítol II del decret s’estableixen les normes 
sobre regulació d’usos, activitats i infraestructu-
res, aspecte especialment rellevant per a les acti-
vitats empresarials. Amb les normes es pretén: (a) 

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   73Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   73 13/12/21   10:1913/12/21   10:19



74

EL PARC NATURAL I LA MANCOMUNITAT  DE PENYAGOLOSA

assegurar l’aprofitament sostenible dels recursos 
agraris, (b) assegurar el manteniment de les acti-
vitats agrícoles i ramaderes, i (c) compatibilitzar 
l’aprofitament dels recursos ramaders amb el 
manteniment dels recursos naturals. 

• L’activitat agrícola tradicional està permesa, si 
bé està prohibida la transformació de terrenys 
forestals i l’ús de productes fitosanitaris aliens 
a les normes sectorials. Es promou la rama-
deria extensiva encara que limitada a la capaci-
tat de càrrega de les pastures, i es permet la ra-
maderia intensiva en les àrees previstes en els 
planejaments urbanístics municipals del PORN, 
però subjecta a estudis d’impacte mediambien-
tal. També es fomenta l’apicultura. 

• Respecte a l’activitat forestal s’advoca per pro-
tegir-la i fer-ne una gestió sostenible. Es pro-
mou l’aprovació d’un Pla forestal del massís de 
Penyagolosa amb la finalitat d’ordenar els re-
cursos forestals públics i privats. Es permet a 
particulars fer bolets i altres fongs sempre que 
tinguen l’autorització del propietari. 

• La caça i la pesca també estan regulades amb 
les mateixes intencions que la resta d’activitats. 
Les activitats cinegètiques i piscícoles les regu-
len les normatives sectorials respectives.

• Es fomenten les activitats industrials i comerci-
als vinculades a l’aprofitament, transformació, 
posada en valor o comercialització de produc-
tes locals del sector primari i les activitats del 
sector serveis vinculades a l’ús públic del medi, 
però regulant-ne l’activitat per a minimitzar els 
impactes negatius en el medi ambient. No es 
poden desenvolupar activitats industrials ni co-
mercials en les zones de protecció (ZP) ni en les 
àrees de protecció ecològica (APE).

• Respecte a les activitats turístiques, educatives 
i recreatives, el PORN advoca per fomentar-les 
i regular-les, millorar les potencialitats locals 
en termes de recursos humans, econòmics, 
financers, socials i culturals, i dissenyar una 
oferta d’alta qualitat. L’article 69 estableix que 
la Conselleria competent ha d’elaborar un pro-
grama d’ús públic del PORN. Les normes per a 
ús públic de l’article 70 estableixen que la loca-
lització i l’equipament d’àrees recreatives i zo-
nes d’acampada i les competicions esportives 
sense vehicle estan permeses amb autorització 
prèvia de la Conselleria competent sobre medi 
ambient. Està prohibit circular amb vehicles 
amb motor o sense fora de carreteres i camins, 

i les competicions esportives de vehicles, amb 
motor o sense.

• Respecte a les activitats urbanístiques i edifica-
ció es persegueix integrar les respectives pla-
nificacions urbanístiques municipals amb els 
objectius de conservar i desenvolupar de ma-
nera sostenible el PORN i aconseguir un nivell 
de qualitat adequat en l’edificació i estructura 
urbanística.

• En les infraestructures s’advoca per aconseguir 
una dotació adequada de les necessitats de la 
població local i de visitants, integrant-les dins 
dels objectius de desenvolupament sostenible. 
Les infraestructures regulades són la xarxa vi-
ària, el proveïment d’aigua, el sanejament i la 
depuració d’aigües residuals, els residus sòlids, 
les infraestructures energètiques, les teleco-
municacions, l’accés d’helicòpters i les resclo-
ses i altres instal·lacions hidràuliques en llits. 
Els dos municipis de la mancomunitat inclosa 
en el PORN tenen deficiències importants en les 
telecomunicacions a pesar que l’article 85 es va 
comprometre: «la Conselleria competent sobre 
medi ambient impulsarà davant dels organis-
mes competents la progressiva correcció dels 
dèficits en cobertura de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de telecomunicació».

El títol III del decret estableix les normes parti-
culars de regulació de les zones d’ordenació del 
PORN. El PORN estableix una zonificació de tot 
l’àmbit d’influència socioeconòmica del massís 
de Penyagolosa en el qual s’especifiquen diverses 
zones de protecció, cosa que té importància quant 
a les normes aplicables:

• Zona de protecció (ZP): són àrees amb presèn-
cia de molt rellevants i fins i tot excepcionals 
valors ecològics, geomorfològics i paisatgístics 
(agrupacions de flora, zones de cria de fauna, 
barranc de la Pegunta, ermitori de Sant Joan de 
Penyagolosa). La zona coincideix amb l’àrea del 
parc natural i les activitats socioeconòmiques 
permeses són molt limitades i sempre amb au-
torització prèvia de la Conselleria.

• Zona d’influència (ZI): on es distingeix entre àrea 
de protecció ecològica (APE), àrea de protecció 
paisatgística (APP) i àrees edificades. Són zo-
nes que es caracteritzen per la presència de 
valors ecològics, geomorfològics i paisatgístics 
rellevants, i per ser de propietat privada. Els 
termes municipals de Vistabella del Maestrat i 
Xodos són APE a excepció d’unes àrees bastant 
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delimitades que són APP (el pla de Vistabella i 
una franja territorial al voltant del nucli urbà de 
Xodos). 

A més, hi ha altres figures de protecció que convi-
uen amb el PORN:

• Zona d’especial protecció per a aus (ZEPA). Les 
ZEPA són espais que formen part de la Xarxa 
Natura 2000, designats pels Estats membres 
segons la Directiva 92/43/CEE denomina-
da «d’hàbitats» i la Directiva d’aus silvestres 
79/409/CEE. El massís de Penyagolosa és zona 
ZEPA des del 9 de maig del 2000. Abasta par-
cialment o totalment els termes municipals de 
Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Llu-
cena, Vistabella del Maestrat, Xodos i Zucaina, 
amb una extensió de 28.309,95 hectàrees.

• Lloc d’interés comunitari (LIC). La Directiva 
92/43/CEE denominada «Directiva d’hàbitats» 
estableix el compromís dels Estats membres 
per a preservar els hàbitats d’interés comuni-
tari que, reconeguts com a LIC, formen part de 
la Xarxa Natura 2000. El massís de Penyagolo-
sa va ser proposat com a LIC el 10 de juliol del 
2000, amb una superfície de 31.921 hectàrees 
dels termes municipals de Vistabella del Maes-
trat, Xodos, Llucena, Castillo de Villamalefa, Vi-
llahermosa, Cortes de Arenoso i Zucaina.

• Monument natural del «Camí dels Pelegrins de 
les Useres». El Decret 40/2007, de 13 d’abril, 
del Consell, va declarar el «Camí dels Peregrins 
de les Useres» com a monument natural. Una 
romeria medieval que discorre durant més d’un 
quilòmetre dins de la delimitació actual del parc 
natural, i durant aproximadament 13,2 quilò-
metres dins de l’àmbit d’aplicació del PORN. Es 
tracta d’una peregrinació d’origen medieval que 
se celebra el darrer divendres del mes d’abril al 
llarg d’una ruta de 35 quilòmetres. Té una dura-
ció de dos dies i el trajecte porta els pelegrins 
des de la població de les Useres fins a l’ermitori 
de Sant Joan de Penyagolosa. Travessa els ter-
mes municipals de les Useres, Llucena, Xodos i 
Vistabella del Maestrat. La figura de monument 
natural implica una àrea d’amortiment d’im-
pactes que consisteix en una franja contínua de 
terreny de cinquanta metres d’amplària a ban-
da i banda del camí.

Per tant, el decret 49/2006 pel qual s’aprova el 
PORN del massís de Penyagolosa persegueix 
compatibilitzar la protecció del medi ambient amb 
el desenvolupament socioeconòmic dels munici-

pis afectats. Això s’estableix en el preàmbul del 
decret i en els objectius generals. També s’obser-
va que junt amb els articles que estableixen prohi-
bicions apareixen articles que promouen l’activitat 
econòmica i fomenten la inversió. No obstant això, 
diferents instruments i inversions previstos en el 
PORN (catàleg del patrimoni històric, arquitectò-
nic i cultural del massís de Penyagolosa, Pla fo-
restal del massís de Penyagolosa, Programa d’ús 
de l’espai públic, inversions en infraestructures, 
Pla rector d’usos i gestió, foment de la marca) no 
s’han desenvolupat. Mentre que s’ha avançat en 
l’aplicació necessària de les normes de protecció 
del medi ambient no s’ha fet el mateix en el fo-
ment de les activitats socioeconòmiques. Tal com 
s’ha vist en l’estudi d’altres casos, la clau és la 
col·laboració i coordinació dels òrgans gestors del 
parc natural amb els agents públics i privats, dins 
del marc que estableix el PORN.

Cal dir que el PORN del massís de Penyagolosa 
tenia un període de vigència de huit anys des que 
entrà en vigor, per la qual cosa en el 2014 s’hauria 
d’haver revisat. Segons la direcció del parc natu-
ral de Penyagolosa, en el 2020 s’elabora un nou 
PORN (s’ha prorrogat l’aprovat en el 2006). 

El decret 50/2006, de 7 d’abril, del Consell de la 
Generalitat, de declaració del parc natural de Pe-
nyagolosa, en la disposició final segona estableix 
que el Pla rector d’ús i gestió (PRUG) s’ha d’apro-
var en el termini màxim de dos anys des que entra 
en vigor el decret de creació del parc natural de 
Penyagolosa. L’Orde, de 12 d’abril del 2007, de la 
Conselleria de Territori i Habitatge, acorda iniciar 
el procediment d’elaboració i aprovació del Pla 
rector i gestió del parc natural de Penyagolosa. En 
el preàmbul diu que el PORN va establir el règim 
de protecció i ordenació d’usos necessaris per a 
garantir-ne la conservació dels valors. En el pre-
àmbul també es diu quan es justifica la necessitat 
del PRUG: «Per tant, és necessari fixar el marc en 
el qual s’han de desenvolupar les activitats al parc 
natural i en la zona d’influència. En particular les 
directament lligades a la declaració, com són la in-
vestigació, l’ús públic i la conservació, protecció i 
millora dels valors ambientals». Per tant, el PRUG 
és un element clau per a regular les activitats eco-
nòmiques que es desenvolupen en els termes mu-
nicipals de Vistabella i Xodos. No obstant això, a 
pesar de l’obligatorietat del PRUG i de la conveni-
ència de tindre un marc negociat que regule trans-
parentment les activitats que es poden desenvo-
lupar al parc i a l’àrea d’influència, el document 
no s’ha aprovat mai. Sens dubte, és un punt dèbil 
important que s’hauria d’esmenar cara al futur.
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III.3.1. La marca Massís de Penyagolosa

Un element destacable per al desenvolupament 
socioeconòmic del territori és el distintiu «Massís 
de Penyagolosa» ideat com una marca destinada 
a distingir les activitats productives de caràcter 
rural i tradicional, per als serveis turístics i d’allot-
jament rural, i per als serveis d’educació ambien-
tal i cultural i d’activitats lúdiques que es desenvo-
lupen en l’àmbit del PORN. L’objectiu fonamental 
de la marca és donar a conéixer i posar en valor 
productes i serveis diferenciats que s’obtenen 
dins del parc natural, actuant com a segell de qua-
litat associat als valors mediambientals i culturals 
de Penyagolosa, identifi cant els productes certifi -
cats amb la marca com a autèntics, sans, naturals 
i fets com tota la vida. 

El Decret 26/2011, de 18 de març, del Consell, so-
bre el règim jurídic i el procediment de la llicència 
d’ús de la marca «Parcs naturals de la Comunitat 
Valenciana», regula l’ús i la concessió de la mar-
ca. Els productes emparats en la marca del parc 
es divideixen en tres categories: producte natural, 
producte artesà i turisme de naturalesa. 

• Per a ser catalogat com a producte natural s’exi-
geix que el cent per cent de la matèria primera 
tinga l’origen en l’àrea d’infl uència socioeconò-
mica del parc natural; en les produccions agroa-
limentàries resulta exigible el compliment dels 
requisits aplicables a l’agricultura ecològica o la 
producció integrada o assimilada. 

• En el producte artesà es verifi ca que els proces-
sos de fabricació tinguen un caràcter preferent-

ment manual, sense que perda el caràcter de 
manual per la utilització d’utillatge i maquinà-
ria auxiliar, i origine un producte individualitzat, 
però no únic. 

• En el turisme de naturalesa es posa en valor la 
formació que s’imparteix a les activitats d’allot-
jament, restauració, turisme actiu i educació 
ambiental i interpretació del patrimoni respec-
tivament, per a millorar la informació, conei-
xement i implicació amb el parc natural en la 
realització de les seues activitats, i en conse-
qüència millorar l’oferta turístca i promocionar 
el consum de productes locals certifi cats amb 
la marca.

Figura 4. Logotips de la marca «Parcs naturals 
de la Comunitat Valenciana»

Com es pot veure en la taula 1 hi ha pocs produc-
tes amb el distintiu: quatre en la categoria de pro-
ducte natural i cinc en la de turisme de naturalesa. 
No hi ha cap en producte artesanal. 

Producte Empresa Seu Producte 
natural

Producte 
artesanal

Turisme de 
naturalesa

Vi Barranco Magro Villahermosa del Río X

Pataca, tòfona i llegums BioPenyagolosa Vistabella del Maestrat X

Pernil Embotidos Flor Villahermosa del Río X

Truita Piscifactoria Villahermosa Villahermosa del Río X

Allotjament Cases rurals Penyagolosa Vistabella del Maestrat X

Turisme actiu Gegantur Vistabella del Maestrat X

Rutes Itinerantur Vall de Almonacid X

Activitats Persenda Atzeneta del Maestrat X

Activitats Viunatura Figueroles X

Taula 1. Productes del PORN Penyagolosa amb llicència de 
la marca «Parcs naturals de la Comunitat Valenciana»

Font: parquesnaturales.gva.es 
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III.4. Els òrgans de gestió del parc natural  
de Penyagolosa

Els òrgans de gestió del parc natural es componen 
de la direcció i de la junta rectora. La plantilla la 
forma una persona en la direcció i deu treballadors:

• director-conservador responsable de la gestió 
tècnica de l’espai natural

• equip de divulgació i educació ambiental (dos 
persones)

• Dos equips de conservació i manteniment (huit 
persones)

El lloc de director-conservador és una plaça de 
plantilla de funcionari de carrera i va ser nomenat 
amb efectes del 15 de juny del 2016. Les funcions 
que té són bàsicament executives i és responsa-
ble de la gestió diària del parc i del PORN:

• Adoptar les decisions relatives a la gestió del 
parc natural que no hagen sigut expressament 
reservades a altres òrgans, incloses totes les 
que deriven del PORN del massís de Penyagolo-
sa i les que s’establisquen en el Pla rector d’ús 
i gestió que es formule per al parc.

• Dur la direcció tècnica i la coordinació del per-
sonal assignat al parc natural, i també de les 
instal·lacions i equipaments vinculats a gesti-
onar-lo.

• Elaborar les propostes de pressupostos i de 
programes de gestió, i també la proposta de 
memòria anual d’activitats.

• Representar de manera ordinària el parc natu-
ral davant dels col·lectius ciutadans i les enti-
tats públiques i privades rellevants, a l’efecte 
d’assegurar la participació pública en la gestió 
de l’espai, i també davant de les instàncies tèc-
niques, científiques i de coordinació i coopera-
ció administrativa que corresponguen.

• Emetre els informes que exigeixen la legislació 
o els instruments d’ordenació del parc. 

• Emetre els informes que demane la conselleria 
competent en matèria de medi ambient en els 
procediments que promoguen l’administració o 
particulars que afecten el parc natural. 

L’equip de divulgació i educació ambiental el cons-
titueixen dos educadors ambientals, que s’en-

carreguen de les tasques relacionades amb l’ús 
públic i la divulgació dels valors del parc natural, 
i l’educació ambiental. Gestionen el centre d’in-
terpretació de la casa forestal situada l’entorn de 
l’ermitori de Sant Joan de Penyagolosa.

Un equip de conservació i manteniment integrat 
per dos brigades, cada una formada per capatàs 
i tres peons. Una està assignada als treballs de 
conservació del parc natural i l’altra al manteni-
ment del monument natural «Camí dels Peregrins 
de les Useres».

La junta rectora té caràcter d’òrgan assessor, con-
sultiu, representatiu i de participació, i canalitza 
les iniciatives gestores de les administracions, 
els propietaris i els col·lectius públics i privats di-
rectament relacionats amb els objectius del parc 
en els àmbits administratius, econòmic, social i 
cultural. La junta rectora del parc natural de Pe-
nyagolosa la componen una representació de les 
administracions públiques i entitats socials. Es 
detecta que no hi ha presència dels empresaris.

La inversió feta al parc natural en el 2018 va ar-
ribar a la xifra de vora 290.000 euros, amb un in-
crement del 23% respecte del 2017. La inversió al 
parc encara és més gran si s’inclouen les inversi-
ons computables a la Direcció Territorial de Cas-
telló, les inversions en prevenció d’incendis fores-
tals, en tractaments fitosanitaris contra plagues, 
la senda verda (àrea d’acampada, àrees recrea-
tives), grans reparacions en pistes forestals, etc.

Per tant, les activitats que duen a terme els òrgans 
de gestió del parc natural de Penyagolosa són im-
portants i necessàries. Prevalen les actuacions de 
conservació i d’educació i difusió. Així mateix s’ob-
serva que les activitats d’integració socioeconòmi-
ca se circumscriuen a la certificació de la marca 
«Parcs naturals de la Comunitat Valenciana». Sens 
dubte, és un dels programes que s’ha d’intensificar 
en la lluita contra la despoblació.
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IV. EL PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA I LA 
MANCOMUNITAT DE PENYAGOLOSA-POBLES 
DEL NORD

L’objectiu del present punt és dur a terme una ca-
racterització socioeconòmica de la Mancomunitat 
de Penyagolosa-Pobles del Nord d’acord amb la 
metodologia proposada per a estudiar l’impacte 
socioeconòmic d’un parc nacional. També s’aporta 
un estudi qualitatiu basat en entrevistes a agents 
públics i privats de la Mancomunitat. 

IV.1. Caracterització demogràfica:  
la despoblació

La Mancomunitat municipal de Penyagolosa-Po-
bles del Nord (d’ara en avant la Mancomunitat o 
la Mancomunitat de Penyagolosa) es va crear en 
el 2018 i la componen quatre municipis alineats al 
llarg de l’única carretera d’accés al parc natural 
de Penyagolosa (CV-170): Atzeneta del Maestrat, 
Benafigos, Xodos i Vistabella del Maestrat. Els dos 
darrers municipis tenen tot el terme municipal 
afectat pel PORN. A continuació ens centrarem en 
les dades demogràfiques del període comprés en-
tre els anys 2010 i 2019.

En la taula 2 es pot observar l’impacte del fenomen 
de la despoblació que afecta els quatre municipis. 
El municipi més poblat és Atzeneta del Maes-
trat, que és l’únic que supera el miler d’habitants. 
Vistabella del Maestrat no arriba a quatre-cents 
habitants, mentre que Xodos i Benafigos a penes 
superen els cent habitants. El total de població de 

la Mancomunitat ha passat de 2.114 en el 2010 a 
1.869 en el 2019. En l’última dècada, la Mancomu-
nitat ha perdut 245 habitants (-11,6%). No tots els 
municipis s’han vist igualment afectats, perquè 
Atzeneta és el municipi que més habitants ha per-
dut en termes absoluts (-133), seguit de Vistabella 
del Maestrat (-82), Benafigos (-16) i Xodos (-14). 

En tots els municipis el creixement vegetatiu (di-
ferència entre el nombre de naixements i defunci-
ons) és negatiu. L’índex d’envelliment i l’índex de 
dependència són molt alts també. Per cada perso-
na menor de setze anys hi ha cinc majors de sei-
xanta-cinc anys a Vistabella i set a Xodos. Els dos 
extrems de l’índex d’envelliment el marquen At-
zeneta, on hi ha tres persones majors de seixan-
ta-cinc anys per cada menor de setze anys, i Be-
nafigos, on n’hi ha dotze. L’índex de dependència 
compara la població dependent (la joventut menor 
de setze anys més la gent major de seixanta-cinc 
anys) amb la població entre setze i seixanta-cinc 
anys. Atzeneta, Benafigos i Vistabella presenten 
l’índex de dependència més alt: per cada tres per-
sones dependents n’hi ha quatre entre setze i sei-
xanta-cinc anys. Xodos presenta un índex de de-
pendència una mica més moderat. Uns índexs que 
venen a dir que la tendència en els pròxims anys 
continuarà sent el descens demogràfic davant la 
poca gent jove i xicalla que hi ha i la desaparició 
progressiva de la gent gran. La combinació de tots 
els indicadors exposats ha portat l’Agència Valen-
ciana Antidespoblament AVANT a establir una va-
loració del risc de despoblació alt o molt alt per a 
tots els municipis de la Mancomunitat.

Vistabella Xodos Atzeneta Benafigos

Població en l’any 2010 421 126 1.409 158

Població en l’any 2019 339 112 1.276 142

Densitat de població 2,25 2,53 17,9 4

Creixement demogràfic -19,47 -11,11 -12,9 -32,06

Taxa de creixement vegetatiu -27,14 -25,89 -21,39 -42,96

Taxa migratòria -6,19 0 -3,13 4,93

Índex d’envelliment 521,74 700 293,4 1.220

Índex de dependència 72,96 55,6 73,1 86,8

% sector agrícola 29,84 20,51 13,79 22,50

% superfície agrícola 9,35 9,97 24,80 12,78

Densitat empresarial 53 --- 81 42

Risc de despoblació Molt alt Alt Molt alt Alt

Fonts: INE, portal estadístic de la Generalitat Valenciana.  
Elaboració pròpia

Taula 2. Dades de població, indicador de despoblació de la 
Generalitat Valenciana
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Si posem la lupa en la gent gran, en la taula 3 po-
dem observar el percentatge de població major 
de seixanta-quatre anys. En tots els casos està 
al voltant del trenta per cent, a excepció de Be-
nafigos, que supera el quaranta per cent. Però si 
observem les dades dels majors de huitanta anys, 
es pot predir que en la dècada que ve, tenint en 
compte l’esperança de vida actual, els municipis 
de la Mancomunitat perdran 235 residents. La 
qüestió és si es podrà compensar la previsible 
pèrdua de població amb naixements i arribada de 
residents nous (el ritme d’entrades en la Manco-
munitat hauria de ser de vint-i-quatre residents 
nous a l’any només per a mantindre la població 
durant la pròxima dècada). 

En l’escenari descrit d’envelliment de la població 
resulta clau analitzar els moviments migratoris. 
En la primera dècada del segle actual es va pro-
duir una entrada important d’immigrants que va 
permetre compensar la pèrdua de població autòc-
tona. No obstant això, la crisi econòmica que es 
va originar en el 2008 i que es va estendre fins al 
2015 va tindre un impacte molt negatiu en eixos 
moviments, perquè va provocar una pèrdua neta 
de població. Unes dades que es poden observar 
en la taula 4. 

Any 2019 Majors de 64 anys Percentatge sobre el 
total de la població

Majors de 80 anys Percentatge sobre el total 
de la població

Vistabella del Maestrat 120 35,4% 55 16,2%

Xodos 35 31,25% 11 9,8%

Atzeneta del Maestrat 402 31,50% 141 11,1%

Benafigos 61 42,96% 28 19,7%

Total Mancomunitat 618 33,06% 235 12,57%

Taula 3. Envelliment de la població en els municipis  
de la Mancomunitat

Font: Argos GVA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VISTABELLA DEL MAESTRAT

Immigrants 44 49 53 56 40 36 29 24 21 19 19

Emigrants 3 4 7 7 7 7 7 6 6 6 6

XODOS

Immigrants 2 2 2 2 2 1 0 0 0 2 2

Emigrants 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 4

ATZENETA DEL MAESTRAT

Immigrants 147 148 134 120 128 123 124 112 119 117 123

Emigrants 6 6 8 10 11 9 9 11 11 11 11

BENAFIGOS

Immigrants 13 12 11 12 10 11 11 14 12 12 14

Emigrants 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3

MANCOMUNITAT

Immigrants 206 211 200 190 180 171 164 150 152 150 158

Emigrants 11 12 17 18 20 18 18 19 21 23 24

Font: www.argos.gva.esTaula 4. Emigració i immigració en els municipis  
de la Mancomunitat
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Dels 206 immigrants que hi havia en la Manco-
munitat en el 2009 s’ha passat a 158 en el 2019. 
En l’última dècada, el territori ha perdut un total 
de quaranta-huit immigrants. A més, les dades 
d’emigració a l’estranger també han empitjorat: 
dels onze emigrants que hi havia en el 2009 s’ha 
passat a 24 en el 2019. Això suposa una pèrdua 
de població acumulada de setanta-dos persones a 
causa dels fluxos migratoris.

Les dades no són iguals per a tots els municipis. 
Mentre Atzeneta ha sigut el municipi que pitjor 
saldo migratori ha tingut en l’última dècada (-29), 
Xodos (-2) i Benafigos (-4) a penes han patit lleuge-
res variacions. Vistabella del Maestrat (-28) també 
ha tingut un saldo migratori negatiu. Per tant, amb 
caràcter general, pareix que en la darrera dècada 
els municipis de la Mancomunitat han perdut cert 
atractiu per a la immigració, alhora que més po-
blació autòctona ha optat per emigrar fora de les 
nostres fronteres.

IV.2. El mercat laboral de la Mancomunitat  
municipal de Penyagolosa-Pobles del Nord

Respecte a les dades laborals, les taules 5 i 6 apor-
ten informació rellevant que permet fer una foto-
grafia de la situació de cada municipi. El mercat 
laboral ha experimentat un canvi en els darrers 
anys. El nombre de persones afiliades a la Segu-
retat Social de la Mancomunitat ha passat de 396 
en el 2010 a una mica més de 400 en el 2019 (+4), 
la qual cosa ens parla d’un mercat laboral estan-
cat. Però els números generals amaguen un canvi 
estructural important. Els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social han augmentat, han passat 

de 144 en el 2010 a 194 en el 2019 (+50), mentre 
que els treballadors autònoms han passat de 222 
en el 2010 a 182 en el 2019 (-40). Els treballadors 
en el règim agrari de la Seguretat Social han pas-
sat de vint a deu i en el règim especial de la llar de 
la Seguretat Social ha incrementat. 

Les dades generals amaguen diferències entre 
els municipis. El nombre d’afiliats a la Seguretat 
Social ha descendit a Vistabella i ha incremen-
tat a Xodos i Benafigos. A Vistabella, el descens 
s’ha degut a la desaparició de teixit de treballa-
dors autònoms (-11), ja que els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social han augmentat en 
+2. A Atzeneta s’ha mantingut el nombre d’afili-
ats, però hi ha hagut un transvasament del règim 
d’autònoms (-34) al règim general (+32). Xodos 
ha duplicat el nombre de persones que cotitzen 
a causa de l’increment de les que hi ha afiliades 
al règim general (+9), amb una reculada lleu del 
nombre de treballadors autònoms (-1). Benafigos 
també ha incrementat les persones afiliades a la 
Seguretat Social (+6). La posada en marxa de de-
terminades iniciatives públiques, com ara serveis 
assistencials per a la tercera edat i els programes 
de polítiques actives d’ocupació (LABORA), poden 
explicar el bon comportament de les dades d’afili-
ació al règim general de la Seguretat Social. 

El mercat laboral de la Mancomunitat es carac-
teritza per una presència molt alta de treballa-
dors autònoms. En l’última dècada se n’observa 
una lleugera pèrdua, que és especialment greu a 
Atzeneta (-34) i Vistabella (-11). La desaparició del 
col·lectiu (oficis i comerços familiars) hauria de 
ser un element a pal·liar amb polítiques actives. 

Taula 5. Mercat laboral Font: www.argos.gva.es, SEPE

Vistabella Atzeneta Benafigos Xodos

2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019

Padró 421 339 1.409 1.276 158 142 126 112

Atur 25 27 89 50 8 2 7 3

Taxa d'atur 15,24% 18,12% 10,71% 6,78% 9,76% 2,63% 13,65% 5,67%

Afiliats S.S. 67 57 309 309 12 18 8 >16

Taxa d'afiliació 25,93% 28,06% 47,24% 61,87% 50,28% 50,00% 12,82% 19,44%

Règim  
general S.S.

25 27 117 149 <5 7 2 11

Règim  
agrari S.S.

0 0 15 10 <5 0 0 0

Règim llar S.S. <5 0 7 14 0 0 0 <5

Règim  
autònoms S.S.

41 30 170 136 5 11 6 5

Afiliats S.S. 
residents 

109 (año 
2012)

128 416 (año 
2012)

458 40 (año 
2012)

40 27 (año 
2012)

41

Total empreses 23 18 83 103 4 6 <4 <4
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Una altra dada interessant és la d’afiliats a la Se-
guretat Social residents, on s’exclouen els llocs de 
treball coberts per no residents i s’inclouen els re-
sidents amb lloc de treball fora del municipi. Si es 
compara la dada amb la d’afiliats a la Seguretat 
Social s’observa que, en general, els municipis de 
la Mancomunitat són atractius per a residir. Atze-
neta ha incrementat en +42, Vistabella +19 i Xodos 
+13. Benafigos ha mantingut els números. 

Respecte a les empreses, s’observa una lleugera 
creació de teixit empresarial en la Mancomunitat 
(+17 empreses). Destaca el cas d’Atzeneta amb 
+20 i Benafigos (+2). Vistabella n’ha perdut cinc.

Les dades semblen demostrar l’existència d’una 
relació directa entre el mercat laboral i la des-
població. En la taula 6 es mostren les variacions 

anuals de diferents indicadors demogràfics i la-
borals. El saldo demogràfic inclou les variacions 
anuals del padró d’un municipi (si és positiu ha 
incrementat la població respecte a l’any anterior, 
i si és negatiu, l’ha reduïda). El saldo vegetatiu és 
la diferència entre defuncions i naixements regis-
trada en un municipi (si és negatiu és que hi ha 
hagut més defuncions que naixements). El saldo 
migratori mostra la diferència entre immigrants i 
emigrants respecte a l’any anterior (si és positiu 
significa que hi ha arribada de població estran-
gera o una reducció d’emigrants respecte a l’any 
anterior). Finalment, el nombre d’afiliats a la Se-
guretat Social és la diferència de llocs de treballs 
que hi ha en el municipi respecte a l’any anterior, i 
el nombre d’afiliats a la Seguretat Social residents 
suposa la diferència de treballadors que residei-
xen en el municipi (encara que treballen fora).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

VISTABELLA DEL MAESTRAT

Saldo demogràfic +9 -8 +6 -17 -18 -14 -6 -12 -10 -3 -73

Saldo vegetatiu -6 -5 -3 -2 -4 -8 -8 0 -4 --- -40*

Saldo migratori +4 +1 +3 -16 -4 -7 -4 -3 -2 0 -28

Nombre afiliats S. S. -7 -5 +5 0 -5 -3 +1 -1 +3 -1 -13

Nombre afiliats S. S. residents --- --- -4 -1 +14 +1 +3 +13 -5 -6 +15*

XODOS

Saldo demogràfic 0 -1 +2 -9 +8 -2 -7 -2 -2 -1 -14

Saldo vegetatiu -2 +1 -3 -1 -2 0 0 -2 -2 --- -11*

Saldo migratori 0 0 +1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1

Nombre afiliats S. S. +2 0 +3 0 -1 +3 0 +5 +2 -4 +10

Nombre afiliats S. S. residents --- --- -6 +6 +3 +4 0 +1 +1 -1 +8*

ATZENETA DEL MAESTRAT

Saldo demogràfic -15 -42 -25 -17 -4 -14 -21 +4 -19 +5 -148

Saldo vegetatiu -3 -21 -12 -13 -9 -8 -13 -16 -9 --- -104*

Saldo migratori +1 +3 -16 +7 -3 +1 -15 +7 -2 +6 -30

Nombre afiliats S. S. +3 +7 -3 -17 +17 -9 +11 +27 -2 -26 +8

Nombre afiliats S. S. residents --- --- -13 +4 +27 -9 +19 +23 +5 -19 +37*

BENAFIGOS

Saldo demogràfic -11 +3 +4 -4 -5 0 +4 -12 +1 -7 -27

Saldo vegetatiu -2 -3 -5 -3 -1 -2 -1 -3 -5 --- -25*

Saldo migratori -1 -1 +1 -3 +1 0 +3 -3 0 +1 -2

Nombre afiliats S. S. 0 0 -2 +2 +3 -5 -2 +1 +4 -2 -1

Nombre afiliats S. S. residents --- --- -4 -1 -2 -1 +2 +2 +3 -3 -4*

MANCOMUNITAT

Saldo demogràfic -17 -48 -13 -47 -19 -30 -30 -22 -30 -6 -262

Saldo vegetatiu -13 -28 -23 -19 -16 -18 -22 -21 -20 --- -180*

Saldo migratori +4 -16 -11 -12 -7 -6 -17 +1 -4 +7 -61

Nombre afiliats S. S. -2 +2 +3 -15 +14 -14 +10 +32 +7 -33 +4

Nombre afiliats S. S. residents --- --- -27 +8 +42 -5 +24 +39 +4 -29 +56*

Taula 6. Variacions del saldo demogràfic  
en la Mancomunitat

Font: INE
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Les dades de la taula 6 permeten aventurar di-
verses hipòtesis. Si estudiem el cas d’Atzeneta del 
Maestrat, podem observar que ha tingut un saldo 
vegetatiu molt negatiu en l’última dècada (més de 
-104) la qual cosa ha repercutit en un saldo de-
mogràfic també negatiu (-148).1 Al descens ha 
contribuït significativament el fet que el saldo mi-
gratori també ha sigut negatiu (-30). Tot i el bon 
comportament del mercat laboral i de l’atracció de 
treballadors amb lloc de treball fora del munici-
pi, no s’ha pogut compensar la sagnia vegetativa 
i migratòria.

Vistabella del Maestrat presenta un saldo demo-
gràfic negatiu en l’última dècada (-73) que s’expli-
ca en bona part pel negatiu saldo vegetatiu (-40) i 
pel saldo migratori (-28). Encara que en la dècada 
passada el comportament del mercat laboral ha 
sigut negatiu perquè s’han perdut llocs de treball 
locals (-13), des del 2013 s’observa un increment 
de treballadors que decideixen residir en el muni-
cipi encara que el lloc de treball estiga fora (+18). 

Xodos té un saldo demogràfic negatiu (-14) que 
s’explica fonamentalment pel saldo vegetatiu (-11), 
ja que el saldo migratori és de -1. Una dada molt 
positiva és l’increment de les afiliacions a la Se-
guretat Social que s’ha produït en l’última dècada 
(+10) i el nombre de treballadors que han decidit 
residir en el municipi (+8). 

Benafigos té un saldo demogràfic negatiu (-27) que 
es deu al decreixement vegetatiu (-25). La resta de 
paràmetres, encara que lleugerament negatius, 
s’han mantingut.

En el conjunt, els municipis de la Mancomunitat 
han perdut 262 habitants en la darrera dècada. 
Una pèrdua que té la causa principal en el negatiu 
saldo vegetatiu (al voltant de -180) i en el saldo 
migratori (-61). El mercat laboral s’ha recuperat 
perquè hi ha quatre llocs de treball més que a 
principis de la dècada. La dada positiva principal 
és l’increment de treballadors residents (+56) des 
del 2012.

El bon comportament del nombre d’afiliats a la 
Seguretat Social residents ens porta a aprofun-
dir-hi una mica més. És un indicador que inclou 
els residents que treballen en el municipi o fora. 
És a dir, inclou els treballadors en actiu residents 
(exclosos els qui treballen en el municipi, però no 
hi resideixen). Des del 2012, les dades són positi-

1  No hem considerat l’any 2019 per no tindre’n dades del saldo ve-
getatiu.

ves per a quasi tots els municipis perquè han in-
crementat el nombre de treballadors que han de-
cidit viure en el municipi (Atzeneta +37, Vistabella 
+18 i Xodos +8). Només Benafigos (-4) ha tingut 
un comportament negatiu en l’indicador. És una 
opció molt interessant en la lluita contra la despo-
blació perquè els municipis són atractius per a un 
col·lectiu important de gent que vol residir-hi en-
cara que el lloc de treball estiga en altres centres.

IV.3. Caracterització socioeconòmica de la 
Mancomunitat Municipal de Penyagolosa-Pobles  
del Nord

Un aspecte important per al desenvolupament 
socioeconòmic és disposar d’una radiografia de 
l’estructura econòmica de la Mancomunitat. El 
coneixement dels sectors econòmics principals i 
de l’estructura empresarial permetrà identificar 
punts forts i dèbils, i complementar l’explicació de 
les variacions de les variables demogràfiques i la-
borals de la darrera dècada.

En la taula 7 es presenten les dades del nombre 
d’empreses que hi ha en la Mancomunitat segons 
el directori central d’empreses i dels treballadors 
en les empreses inscrites en la Seguretat Social. 
En general, en l’última dècada hi ha hagut crea-
ció de teixit empresarial, especialment a Atzeneta 
(+20). Benafigos (+2) també hi ha millorat, mentre 
que a Vistabella se n’han destruït cinc. El nom-
bre de treballadors de les empreses inscrites en 
la Seguretat Social ha augmentat lleugerament. 
Els dos municipis més xicotets han sumat cator-
ze treballadors més que en el 2010, mentre que 
Vistabella ha baixat en deu (Atzeneta s’ha mantin-
gut amb les mateixes xifres). Tenint en compte els 
comportaments exposats una miqueta dispars, 
estudiarem cas per cas. 

Atzeneta del Maestrat ha incrementat el nombre 
d’empreses (+20), però ha mantingut el nombre 
de treballadors en les empreses inscrites en la 
Seguretat Social. Pràcticament ha mantingut el 
nombre de treballadors en agricultura i rama-
deria (-2). Respecte a la indústria, ha incrementat 
en +1 el nombre d’empreses, si bé el nombre de 
treballadors ha descendit en 26. Una cosa sem-
blant ocorre en construcció, on s’ha incrementat 
el nombre d’empreses (+5), però ha descendit el 
nombre de treballadors (-3). En canvi, en el sec-
tor serveis hi ha hagut un increment significatiu 
d’empreses (+14) i de treballadors (+24). Per tant, 
a Atzeneta s’ha produït un transvasament de tre-
balladors de la indústria i la construcció als ser-
veis, és a dir, una terciarització de l’economia.
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Vistabella del Maestrat presenta unes xifres ne-
gatives en el nombre d’empreses (-5) i el nom-
bre total d’empleats d’empreses inscrites en la 
Seguretat Social (-10) (a causa de les normes de 
protecció de dades no estan disponibles les dades 
per davall de cinc unitats). No obstant això, s’ob-
serva que hi ha hagut un descens d’afiliats a la 
Seguretat Social en construcció i serveis mentre 
que s’ha produït un increment en agricultura. 

Xodos i Benafigos presenten unes xifres positives 
quant al nombre de treballadors d’empreses ins-
crites en la Seguretat Social. No es pot aprofundir 
més en l’anàlisi pels valors tan baixos dels indica-
dors en tots dos municipis.

Per a fixar població és molt important que la ini-
ciativa privada impulse projectes empresarials 
que generen llocs de treball. A continuació s’apro-
fundeix en els diferents sectors econòmics amb 
la finalitat de tindre una radiografia més clara de 
l’economia de la Mancomunitat de Penyagolo-
sa-Pobles del Nord.

IV.3.1. Agricultura i ramaderia

Com s’ha vist en les xifres del mercat laboral, 
l’agricultura i la ramaderia pareixen no tindre un 
pes molt gran en el PIB dels municipis de la Man-
comunitat (excepte a Atzeneta del Maestrat). En 
els estudis d’impacte socioeconòmic són sectors 
que es beneficien de la presència d’un parc natu-
ral, però a molta distància del turisme. Actualment 
es tracta d’activitats que normalment les desen-
volupen treballadors autònoms o particulars (com 
a complement dels seus ingressos). 

En la taula 8 es presenta una estimació de la Ge-
neralitat Valenciana de la superfície en hectàrees 
dedicada als diferents tipus de cultius en els mu-
nicipis de la Mancomunitat. Destaca en primer lloc 
que el regadiu és una part molt poc important de 
la producció agrícola, dedicada fonamentalment 
a les hortalisses. Hi destaca una mica Atzeneta, 
amb 27 hectàrees de regadiu. La major part dels 
cultius són de secà i hi destaquen els fruiters no 
cítrics (ametlers) amb 1.212 hectàrees (concen-
trades fonamentalment a Atzeneta amb 946 ha 
i Benafigos amb 227). Les oliveres són el segon 
cultiu en superfície amb 442 hectàrees (Atzeneta 
345 i Benafigos 97), mentre que els cereals són 
els tercers en importància amb 371 hectàrees 
(257 a Vistabella i 107 a Atzeneta). Els cultius far-
ratgers n’ocupen 131 (129 a Vistabella). De més a 
més, cal esmentar el cultiu de tubercles per a con-
sum humà i lleguminoses per a gra de Vistabella 
on s’hi dediquen 28 hectàrees. Les hortalisses de 
secà també són cultivades en els quatre municipis 

Vistabella Xodos Atzeneta Benafigos

2012 2019 2012 2019 2012 2019 2012 2019

Nre. total  
empreses

23 18 <5 <5 83 103 4 6

Nre. total  
treballadors S. S.

67 57 11 17 309 309 10 18

Nre. treballadors S. S. 
agricultura

11 17 <5 5 77 75 <5 7

Nre. empreses  
indústria

<5 <5 <5 <5 11 12 <5 <5

Nre. treballadors
 S. S. indústria

<5 <5 <5 <5 63 37 <5 <5

Nre. empreses  
construcció

<5 <5 <5 <5 17 22 <5 <5

Nre. treballadors S. S. 
construcció

13 <5 <5 <5 42 39 <5 <5

Nre. empreses  
serveis

<5 <5 <5 <5 55 69 <5 <5

Núm. treballadors S. S. 
serveis

39 33 <5 <5 127 151 <5 <5

Font: Base de dades territorial (http://www.pegv.gva.es/va/bdt)Taula 7. Estructura econòmica de la Mancomunitat
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encara que en superfícies xicotetes (21 hectàrees 
en total). No obstant això, si se sumen les hortalis-
ses de secà i de regadiu, la superfície total arriba a 
les 44 hectàrees. Finalment, el cultiu de la vinya és 
testimonial amb un total de deu hectàrees.

La regulació de l’agricultura en el PORN és re-
llevant per a Vistabella i Xodos (secció primera 
del capítol II del decret 49/2006). L’article 41 es 
planteja com a objectiu «assegurar el manteni-
ment de les activitats agrícoles i ramaderes per 
la rendibilitat econòmica que tenen i pel valor en 
termes ecològics, socials i culturals». L’article 43 
protegeix les activitats agrícoles que poden con-
tinuar desenvolupant-se de la manera habitual, i 
prohibeix la transformació de terrenys forestals 
per a usos agrícoles i ramaders. Així mateix aler-
ta sobre l’ús de productes fitosanitaris, els quals 
s’han d’ajustar a les normes sectorials en materi-
al agrícola i de qualitat d’aigües. 

Les característiques orogràfiques i climàtiques de 
cada municipi condicionen el tipus de cultiu: Vis-
tabella (1.246 m), Xodos (1.063 m), Benafigos (945 
m) i Atzeneta (400 m). Encara que no són produc-
tes de producció i comercialització massiva, el ca-
ràcter diferencial d’alguns cultius consisteix en el 
fet que hi ha pocs llocs a la Comunitat Valenciana 
on es puguen cultivar productes amb les mateixes 
característiques (per l’altitud i climatologia). La 
qüestió clau és com convertir eixe recurs en un 
producte comercialitzable. Com s’ha vist, el PORN 
promou i protegeix les formes d’agricultura tradi-
cional i a més té un instrument com és la marca 
«Massís de Penyagolosa» que podria ser un eina 
molt útil per a la comercialització.

Respecte a la ramaderia, les dades de la Conse-
lleria d’Agricultura per al 2019 mostren que la 
carn d’au suposa el 50% de la producció i el porcí, 
el 30%. La llet és una producció molt important, 
especialment la de vaca. Els ous de gallina i la mel 

Vistabella Xodos Atzeneta Benafigos Mancomunitat

Cereals per a gra 257 1 107 6 371

Lleguminoses per a gra 9 0 1 0 10

Tubercles de consum humà 19 1 1 2 23

Cultius industrials 0 0 0 0 0

Flors i plantes ornamentals 0 0 0 0 0

Cultius farratgers 129 1 1 0 131

Hortalisses 5 3 11 2 21

Cítrics 0 0 0 0 0

Fruiters no cítrics 10 29 946 227 1.212

Raïm 0 0 6 4 10

Oliveres 0 0 345 97 442

Vivers 0 0 0 0 0

Total secà 429 35 1.418 338 2.220

Cereals per a gra 0 0 1 0 1

Lleguminoses per a gra 0 0 0 0 0

Tubercles de consum humà 3 0 2 0 5

Cultius industrials 0 0 0 0 0

Flors i plantes ornamentals 0 0 0 0 0

Cultius farratgers 1 0 1 0 2

Hortalisses 1 1 17 4 23

Cítrics 0 0 0 0 0

Fruiters no cítrics 0 0 2 0 2

Raïm 0 0 0 0 0

Oliveres 0 0 4 0 4

Vivers 0 0 0 0 0

Total regadiu 5 1 27 4 37

Total 434 36 1.445 342 2.257

Taula 8. Estimació de superfícies de cultiu  
de la Mancomunitat (en hectàrees)

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades territorial de la 
Generalitat Valenciana (http://www.pegv.gva.es/va/bdt)

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   84Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   84 13/12/21   10:1913/12/21   10:19



85

completen el rànquing de produccions ramaderes 
rellevants. Cal destacar que València concentra 
bastant més de la mitat de la producció ramadera 
valenciana.

Si ens centrem en la Mancomunitat, respecte a la 
ramaderia extensiva, en la taula 9 es mostren les 
dades de la producció ramadera dels quatre muni-
cipis. Pels números, destaca l’oví i el caprí. El nom-
bre d’explotacions i de caps s’ha incrementat lleu-
gerament en una dècada fins a quasi 5.500 caps. 
Atzeneta té tres quartes parts dels caps d’oví + 
caprí, seguida de Vistabella amb quasi 1.500 caps. 
És un tipus de ramaderia tradicional que va tindre 
molta importància en l’Edat Mitjana en les propie-
tats de l’orde de Montesa (segles xiv i xv) que donà 
lloc a l’edat d’or d’eixe extens territori i a una ar-
quitectura en pedra seca que ha perdurat fins als 
nostres dies. L’altre tipus de ramaderia extensiva 
és el boví, que ha triplicat els caps. Els tres muni-
cipis amb pastures en altura (Vistabella, Xodos i 
Benafigos) han incrementat la cabanya. Finalment 
les abelles han vist reduït el seu número degut al 
descens que s’ha produït a Atzeneta, encara que el 
nombre d’explotacions ha crescut.

L’article 46 del decret 49/2006 protegeix la rama-
deria extensiva a la qual permet desenvolupar-se 
de la manera tradicional, derivant la regulació a la 

normativa sectorial. La secció sisena del capítol 
I estableix la protecció de les vies pecuàries, es-
pecialment rellevants per a la mobilitat de la dita 
ramaderia. Es vetla per la regeneració i desenvo-
lupament normal de la coberta vegetal, i es prohi-
beix el pasturatge durant cinc anys en els terrenys 
forestals incendiats. La ramaderia extensiva, cria-
da de manera natural i sostenible, té una deman-
da creixent en els centres urbans. La comercialit-
zació s’hauria de basar en la carn i la llet així com 
en els productes elaborats o semielaborats deri-
vats (formatges, iogurts, quallades, mantega...). La 
cria i la transformació de productes elaborats en 
el mateix territori hauria de ser un dels eixos de 
creixement per als municipis de la Mancomunitat.

Respecte a la ramaderia intensiva, els pollastres 
(93.650) i el porcí (21.166) són les dos cabanyes 
més importants. Mentre que la cria de pollastres 
ha descendit lleugerament (-15.000 caps), el porcí 
quasi ha multiplicat per quatre el volum (+15.000). 
Atzeneta és el municipi que concentra la cabanya 
ramadera de les dos espècies (el 87%). El conill és 
una altra espècie rellevant que pràcticament ha tri-
plicat la quantitat; es concentra el 100% de la cria 
a Atzeneta. Finalment, l’equí ha experimentat un 
creixement important degut a la instal·lació d’una 
granja de més de tres-cents animals a Atzeneta.

Cens 2009 Boví Oví (Caprí) Porcí Gallines Equí Conill Abelles

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. expl. Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Vistabella 4 114 9 (8) 1.689 (395) 0 0 5 111 2 29 2 7 0 0

Xodos 1 58 2 (2) 296 (19) 0 0 3 15.044 2 7 2 5 0 0

Atzeneta 0 0 6 5) 1.994 (684) 7 5.492 8 93.544 0 0 8 2.277 4 3.640

Benafigos 0 0 2 (1) 117 (20) 0 0 1 38 1 1 1 1 1 90

Mancomunitat 6 172 19 (16) 4.096 (1.118) 7 5.492 17 108.737 5 37 13 2.290 5 3.730

Font: REGA (2020) de la Generalitat Valenciana

Agost 2020 Boví Oví (caprí) Porcí Gallines Equí Conill Abelles

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. cab. Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Nre. 
expl.

Nre. 
cab.

Vistabella 4 189 6 1.467 0 0 0 0 4 30 0 0 2 70

Xodos 3 101 1 14 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0

Atzeneta 0 0 8 (8) 3.322 (610) 14 17.916 6 81.650 17 368 5 6.245 7 1.998

Benafigos 1 35 2 71 2 3.250 1 12.000 1 4 0 0 1 20

Mancomunitat 8 425 17 (8) 4.874 (610) 4 21.166 7 93.650 27 442 5 6.245 10 2.088

Font: Censo Ganadero 2009 (INE)Taula 9. Evolució del cens ramader  
(comparativa entre 2009 i 2020)
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IV.3.2. Forestal

Sens dubte, els espais forestals, els boscos i la ve-
getació natural són objecte prioritari de protecció 
per part del PORN. En la secció segona del capítol 
II del decret 49/2006 s’advoca per una planifi ca-
ció de la muntanya, per una gestió sostenible dels 
aprofi taments forestals, la coordinació de totes les 
ordenacions jurídiques i la participació de tota la 
ciutadania (especialment la que habita en el medi 
rural). En l’article 53 s’estableix que la Conselleria 
competent sobre medi ambient ha de redactar i 
tramitar el Pla forestal del massís de Penyagolosa 
a través d’un mecanisme de participació i consens 
amb els titulars dels terrenys forestals. També 
s’ha d’incentivar la redacció i el desenvolupament 
de plans tècnics de gestió i millora forestal en fi n-
ques de propietat privada. L’article 60 regula el 
trànsit de persones pels terrenys forestals privats 
que es poden fer amb consentiment exprés o tàcit 
previ dels titulars de les fi nques i respectant les 
servitud de pas tradicionals. L’article 61 determina 
que fer bolets i altres fongs en terrenys forestals 
està regulat en una orde específi ca.

Cal dir que al voltant d’un cinquanta per cent del 
parc natural (ZP) és de propietat privada (fi gura 

5). La muntanya dels municipis de la Mancomu-
nitat l’ha aprofi tada tradicionalment la població 
local per a obtindre tota classe de productes. En 
les darreres dècades s’ha produït un canvi en la 
interrelació de l’humà i l’entorn passant a pre-
ponderar els serveis ambientals sobre l’aprofi ta-
ment, a causa de la baixa rendibilitat econòmica. 
La pressió directa sobre l’espai forestal ha baixat 
a uns mínims històrics com no es coneixien des 
de fa molts segles. El decret 58/2013, de 3 de 
maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’acció 
territorial de la Comunitat Valenciana (PATFOR), 
és el marc en el qual es desenvolupen els plans 
d’ordenació de recursos forestals (PORF) de cada 
una de les demarcacions forestals valencianes. La 
fusta ha deixat de ser el producte més important i 
l’aprofi tament és secundari, com demostra el baix 
nombre d’autoritzacions d’aprofi taments privats i 
el baix nombre de subhastes públiques fetes des 
de fa anys. La llenya tampoc té la demanda d’al-
tres temps, encara que continua conservant la uti-
litat per a la població local en la calefacció. Altres 
aprofi taments han desaparegut totalment, com la 
producció de carbó vegetal o l’elaboració de calç 
viva en el bosc, que requeria gran quantitat de bi-
ocombustibles forestals. 

Figura 5. Titularitat de la superfície del parc natural 
de Penyagolosa

Font: Conselleria d’Agricultura
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En l’actualitat els terrenys forestals troben la ren-
dibilitat en productes com la tòfona, la pastura i 
l’aprofitament cinegètic. La tòfona és un producte 
rendible que, a més, s’ha aconseguit cultivar amb 
èxit. La pastura, tot i l’estabulació i la desapari-
ció de la transhumància, contínua sent aprofita-
da com a base alimentària dels animals, i gene-
ra rendes que poden ser importants. La caça es 
gestiona a través de vedats. La caça major també 
reporta beneficis importants.

Per tant, els recursos forestals de producció es 
poden classificar en les classes següents:

• Fusta, llenya i biocombustibles: encara que his-
tòricament han sigut molt importants, només 
els biocombustibles pareix que tinguen cert 
recorregut en el futur. El PATFOR estableix les 
masses forestals considerades adequades per 
a produir biocombustible: Quercus ilex, Quercus 
faginea i, amb menor importància, Pinus hale-
pensis i altres espècies. L’estella i el pèl·let són 
els usos més comuns per a calderes d’energia 
tèrmica. En el 2019 el preu dels pèl·lets domès-
tics se situava en 200 €/t i el de l’estella en 80 
€/t. En Villahermosa del Río s’ha constituït l’em-
presa Pellet de Villahermosa SL.

• Plantacions forestals: les plantacions forestals 
amb la finalitat de produir fusta per a la indús-
tria estan constituïdes de xoperes (gènere Po-
pulus), localitzades a Vistabella del Maestrat. La 
superfície de fustes nobles, com ara noguera 
(Juglans regia) o cirer (Prunus avium) és molt 
limitada.

• Pastures: són fonamentals per a la ramaderia 
extensiva i molt importants per a fer disminuir 
el risc d’incendis forestals. A part de les clàs-
siques pastures herbàcies i arbustos, la ra-
maderia aprofita el sotabosc, els bancals i les 
superfícies cultivades en guaret i els restolls.

• Productes micològics: la collita social de bo-
lets ha guanyat una gran importància en les 
darreres dècades. L’interés social pels bolets 
ha donat lloc a conflictes i a la saturació de la 
muntanya fets que han portat les administra-
cions autonòmica i local a establir limitacions 
(màxim de 6 kg per persona i dia). No obstant 
això, la temporada de bolets de tardor provo-
ca un al·luvió de gent a tots els municipis de 
la Mancomunitat que en dinamitza de manera 
important l’activitat econòmica. La Mancomuni-
tat té bones condicions per a les plantacions de 
tòfona, que han sigut aprofitades especialment 

en els municipis situats a més altitud. La collita 
consuetudinària de la tòfona només es pot fer 
amb el consentiment exprés del propietari del 
terreny. 

• Apicultura: en l’apartat dedicat a la ramaderia 
s’han mostrat dades de l’increment de la inici-
atives apícoles en la Mancomunitat. El sector 
de la mel mou al voltant de 62 milions €/any 
a Espanya, si bé la importància que té va més 
enllà de la qüestió econòmica per l’impacte que 
suposa en la conservació del medi natural. Els 
municipis de la Mancomunitat tenen caracte-
rístiques que permeten produir mel en àmplies 
zones, si bé la mel monofloral, amb preus de 
venda més alts, només es pot aconseguir en al-
guns llocs en concret.

• Plantes aromàtiques i medicinals: es tracta 
d’aprofitar diferents espècies que creixen de 
manera natural en els terrenys forestals, així 
com les plantacions fetes ex professo per a cul-
tivar-ne. Està poc desenvolupat i s’ha d’ajustar 
a la normativa vigent de protecció de flora del 
PORN (secció tercera del capítol I). A Cinctorres 
hi ha una empresa privada que cultiva plantes 
aromàtiques amb destinació a multinacionals 
de la cosmètica.

• Aprofitament de fruits i llavors: pot ser amb 
finalitat comestible o per a la conservació de 
material forestal de reproducció. La finalitat 
comestible té un caràcter puntual associat a la 
collita de pinyons de Pinus pinea, de fruits car-
nós o l’elaboració d’algun licor. 

• La caça: és un servei ambiental cultural que 
aporta rendibilitat a les explotacions forestals. 
El nombre de llicències ha descendit en els dar-
rers anys a la província de Castelló (de 37.779 
llicències en 1999 a 12.077 en el 2018). Els ve-
dats generen més de sis milions d’euros a l’any. 
Un esment especial mereix la caça major (cabra 
feréstega) que genera grans beneficis econò-
mics directes i indirectes perquè atrau caçadors 
internacionals d’un poder adquisitiu elevat.

Segons el PORF de la demarcació de la Vall d’Alba 
(2018), l’explotació dels dits productes s’enfronta 
a diversos problemes: (a) el percentatge d’aprofi-
tament de la fusta i de les pastures és molt reduït 
davant del potencial global a causa de l’abandó 
rural i als baixos preus internacionals, (b) la major 
part de la superfície forestal privada no té projec-
tes d’ordenació de muntanya ni plans tècnics de 
gestió forestal, (c) el minifundisme impedeix que 
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la major part de les parcel·les forestals tinguen 
les dimensions necessàries per a rendibilitzar in-
versions i (d) el cost de la inversió pública, a tra-
vés d’instruments de gestió forestal sostenible i el 
pagament d’incentius als propietaris privats, seria 
molt elevat. Per això el PORF es fixa un objectiu 
d’aconseguir el 50% d’aprofitament de la possibi-
litat màxima sostenible per a les zones de prioritat 
productora i del 30% per a les zones de prioritat 
no productiva. La proposta implica incrementar 
els instruments de gestió forestal sostenible per 
a titulars privats mitjançant ordes d’ajudes i que 
l’administració desenvolupe directament els pro-
jectes d’ordenació de muntanya pública.

Per tant, el sector forestal s’ha anat abandonant 
en els darrers anys, perdurant una activitat mí-
nima. Els diferents plans forestals elaborats re-
centment són una flama d’esperança per a revi-
talitzar l’economia de la Mancomunitat, afectada 
per la despoblació. L’actuació de l’administració 
pública és clau per a dinamitzar la zona, però és 
fonamental que la iniciativa privada (propietaris i 
emprenedors) posen en marxa projectes de va-
lorització dels recursos forestals i d’industrialit-
zació de productes. Com en el cas agroalimenta-
ri, un cavall de batalla clau serà la innovació i la 
comercialització. Tot això davall la limitació de la 
sostenibilitat mediambiental i amb l’objectiu de la 
rendibilitat econòmica i social.

IV.3.3. Indústria

No hi ha indicadors d’indústria a escala munici-
pal (o almenys a escala de municipis xicotets). Les 
activitats industrials i comercials són objecte de 
regulació en la secció cinquena del capítol II de 
decret 49/2006. L’article 66 estableix com a ob-
jectiu «fomentar l’establiment o reconversió d’ac-
tivitats industrials vinculades a l’aprofitament, 
transformació, posada en valor o comercialització 
de productes locals del sector primari, tant agrí-
cola com ramader o forestal, així com les activi-
tats del sector serveis vinculades a l’ús públic del 
medi». Igualment es planteja com a objectiu «re-
gular l’activitat industrial per a evitar o minimitzar 
els impactes negatius que es pogueren produir 
sobre el medi ambient». No es poden implantar 
noves activitats industrials i comercials en l’àrea 
classificada com a ZP. En l’àrea classificada com 
a APE tampoc estan permeses amb caràcter ge-
neral, llevat que es tracte d’activitats que no es 
consideren incompatibles amb l’entorn, activitats 
de tipus agroalimentari, ramader, cultural, turístic 
i artesanal, condicionades sempre a l’avaluació de 
l’impacte ambiental. Per tant, només la zona clas-

sificada com a APP pot albergar activitats indus-
trials sense més limitació que el compliment de 
les normes del planejament urbà municipal i les 
reglamentacions paisatgístiques.

La industrialització d’alguns recursos és una 
oportunitat de desenvolupament per a la Manco-
munitat. Es tracta d’impulsar una indústria agro-
alimentària i silvícola basada en la sostenibilitat 
(tal com s’ha vist en els dos punts anteriors). L’ob-
jectiu és aprofitar els recursos agrícoles, rama-
ders i forestals que hi ha i transformar-los en pro-
ductes elaborats o semielaborats respectuosos 
amb el medi ambient. Un exemple són Els Masets 
de la Torre d’en Besora que ha creat nous llocs 
de treball a partir de la producció i comercialit-
zació de derivats de la llet. Els productes carnis i 
lactis tenen una potencialitat gran a la zona. Les 
característiques d’altitud úniques i els valors que 
transmet la marca Penyagolosa són arguments 
de venda molt rellevants en el mercat valencià. El 
creixement de la ramaderia extensiva (boví, oví i 
caprí) hauria d’anar lligat a la creació d’una indús-
tria càrnia i làctia (formatges, llet fresca, iogurts, 
quallades...) que transformara el producte en el 
mateix territori i el comercialitzara com a produc-
te de proximitat.

Una altra possibilitat que preveu el RIS3-CV d’es-
tratègia de desenvolupament intel·ligent de la Co-
munitat Valenciana són els productes cosmètics 
basats en plantes aromàtiques naturals. Encara 
que la collita de plantes aromàtiques silvestres 
està limitada, les condicions climàtiques en per-
meten el cultiu industrial en les zones no protegi-
des (per exemple en l’extens pla de Vistabella). Un 
exemple és Espirit de Natura SL de Villahermosa 
del Río, dedicada a elaborar productes de bellesa 
per a la cura i conservació de la pell i productes de 
perfumeria i articles per a la neteja personal. Un 
altre exemple és Essència dels Ports SL a Cinctor-
res, que cultiva plantes aromàtiques que comerci-
alitza a multinacionals de cosmètica. 

És oportú recordar que la marca «Parcs naturals 
de la Comunitat Valenciana» preveu la concessió 
de l’etiqueta de producte natural i de producte ar-
tesanal als productes que complisquen les con-
dicions establides. En les produccions agroali-
mentàries s’exigeix el compliment dels requisits 
aplicables a l’agricultura ecològica o la producció 
integrada o assimilada. En molts casos la comerci-
alització directa de les famílies de productes con-
siderades impliquen una transformació industrial: 
fusta, plantes aromàtiques i medicinals, espècies 
i condiments, apicultura i mel, conserves de carn 
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i verdura, caça, fruita, oli d’oliva verge extra i oli-
ves, aigua mineromedicinal, fruita seca, llegums i 
hortalisses de l’horta, vivers de plantes i arbres, 
bolets, tòfones i fongs de collita, vins, licors i begu-
des alcohòliques, ramaderia i productes derivats. 

Respecte al producte artesà per a aconseguir 
l’etiqueta els processos de fabricació han de tin-
dre un caràcter preferentment manual, sense que 
això excloga la utilització d’utillatge i maquinària 
auxiliar. Les famílies de productes considerades, 
entre altres, són: pans i dolços, embotits i derivats 
carnis, formatges i derivats lactis, cosmètics na-
turals, productes derivats de la fusta i afins, ciste-
lleria de vimen i espart, cantereria i fusteria.

La creació d’una indústria de certa dimensió pot 
exigir sòl industrial. És un aspecte que demanen 
empresaris d’Atzeneta del Maestrat.

Per tant, la industrialització de recursos agrícoles, 
ramaders i forestals és una via òptima per a crear 
llocs de treball. Una transformació que ha de do-
tar de valor afegit el producte, fugint de la comer-
cialització a granel de la matèria primera. Junt 
amb la industrialització és necessari avançar en 
la comercialització a través de canals al més di-
rectes possibles, evitant intermediaris. La marca 
«Massís de Penyagolosa» pot ser una ajuda clau. 
No obstant això, han d’aparéixer persones que 
emprenguen disposades a crear i comercialitzar 
el tipus de producte dit.

IV.3.4. Turisme

Com s’ha vist en els estudis d’impacte socioeco-
nòmic, el turisme és el sector que més es benefi-
cia de la proximitat d’un parc natural. El foment de 
les activitats turístiques, educatives i recreatives 
són objecte d’una atenció especial per part del de-
cret 49/2006. 

El Pla sectorial de turisme de naturalesa i bio-
diversitat 2014-2020 del Govern d’Espanya (RD 
416-2014) distingeix entre tres modalitats de tu-
risme de naturalesa (taula 10): turisme d’esplai, 
turisme actiu i ecoturisme. Els recursos que hi ha 
al parc natural de Penyagolosa permeten satisfer 
els tres perfils.

L’Organització Mundial del Turisme (OMT) estima 
que el turisme de naturalesa ha crescut notable-
ment en les últimes dècades; ha arribat a suposar 
el 15% del total del turisme mundial. El Pla secto-
rial de turisme de naturalesa i biodiversitat 2014-
2020 estima en uns 35 milions les pernoctacions 
anuals associades al turisme de naturalesa. A 
més, mig milió de turistes internacionals es des-
placen a Espanya per a fer turisme de muntanya. 
Segons la Secretaria General d’Anàlisi, Prospec-
tiva i Coordinació - SGAPC (2017), el nombre de 
turistes de naturalesa a Espanya oscil·la entre els 
28 i els 65 milions a l’any, cosa que suposa entre 
el 12% i el 29% de les visites turístiques totals. La 
mitjana de despesa directa estimada és de 9.000 
milions €, la qual cosa suposa un 11% del total. 
Una xifra que es veu incrementada per les despe-
ses indirectes com els equips fotogràfics o pris-
màtics per a l’observació de la fauna, que suposen 
un impacte estimat de 8.600 milions €.

Finalitat principal de la visita Exemple d’activitats

Turisme d’esplai  
en la naturalesa

Activitats recreatives i d’esplai en la naturalesa 
sense degradar-la. No s’especialitzen en el coneixe-
ment i no usen expressament els recursos de la 
naturalesa.

Pícnic, rutes en vehicle per carretera, bany o esplai 
passiu.

Turisme actiu  
esportiu en  
la naturalesa

Té lloc en destinacions amb característiques i 
paisatges específics i tendeix a associar-se amb una 
activitat física, l’intercanvi cultural, la interacció i la 
proximitat amb la naturalesa. L’experiència pot im-
plicar algun risc real o percebut i requerir un esforç 
físic o mental significatiu.

Senderisme, alpinisme, escalada, marxa a cavall, 
cicloturisme, esquí de fons i travessia, rutes en 
quads o tot terrenys, piragüisme, barranquisme, 
submarinisme, rutes amb vaixell, ala delta, globus 
aerostàtic, paracaigudisme o vol sense motor.

Ecoturisme Observar, aprendre, descobrir, experimentar i apre-
ciar la diversitat biològica i cultural, amb una actitud 
responsable, per a protegir la integritat de l’ecosis-
tema i fomentar el benestar de la comunitat local.

Visites guiades, observació i interpretació de la na-
turalesa, observació de certes espècies, fotografia, 
ecoturisme científic, activitats d’educació ambiental.

Taula 10. Tipologia de turisme de naturalesa Font: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-
biodiversidad-en-espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_
biodiversidad.aspx 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858 
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El nombre de visitants a parcs nacionals ha aug-
mentat en els darrers anys en un 34%, fi ns a ar-
ribar als 14,2 milions en el 2015. De la mateixa 
manera ha augmentat el nombre de visitants als 
espais naturals protegits (21 milions en el 2012).

En el sector turístic es distingeix entre viatges i 
excursions. La distinció es deu al fet que en els vi-
atges es pernocta i en les excursions, no. Analitza-
rem les estadístiques que hi ha sobre la demanda.

Si ens centrem en els viatges (amb pernoctació), 
segons dades de Turisme de la Comunitat Valen-
ciana, en el 2018 un total de 552.809 turistes de 
naturalesa van visitar la Comunitat Valenciana, un 
13,2% més que en el 2017. La despesa per viatge 
s’estima en 123,1 €, amb un increment del 8,4%. 
L’estada mitjana és de quatre dies amb una des-
pesa de 30,6 €. Es tracta d’un turisme de proximi-
tat (83,4%) que viatja amb el vehicle particular, i 
s’allotja en habitatges de familiars i amistats i se-
gones residències. Castelló rep el 37,1% dels turis-
tes de naturalesa i ha sigut el mercat que més ha 

crescut entre els anys 2017 i 2018, amb un + 65,7% 
(Alacant +18,1% i València -13,9%). Els turistes de 
naturalesa fan activitats esportives (76,9%) espe-
cialment senderisme o muntanyisme (75,8%), visi-
ten àrees naturals (62,7%) i compren (20%).

Respecte als excursionistes (sense pernoctació), 
l’informe del 2019 de Turisme de Comunitat Va-
lenciana estima en 26,9 milions el nombre d’ex-
cursionistes amb destinació a la Comunitat Valen-
ciana (un 8% menys que en el 2018). La despesa 
total va ser de 822 milions € (- 5,1%), amb una 
despesa mitjana per persona de 30,5 € (+3,1%). 
Les excursions es distribueixen de manera bas-
tant equitativa entre els quatre trimestres. Un 
91,8% dels excursionistes que visiten la Comu-
nitat Valenciana són els mateixos residents de la 
Comunitat Valenciana. Un 13% d’eixes excursions 
té com a destinació la província de Castelló (3,5 
milions). Un 72,9% de les excursions amb desti-
nació a Castelló les fan residents a la província, 
mentre que un 20,7% venen de València i un 4,1%, 
de Tarragona.
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Segons dades proporcionades per la direcció del 
parc natural de Penyagolosa, el nombre d’excur-
sionistes que pugen al cim de Penyagolosa és 
d’aproximadament 15.000 a l’any.2 Tant en el cas 
dels viatges com en el de les excursions, el turista 
busca emocions lligades a: (a) entreteniment, (b) 
aprenentatge, (c) escapisme i (d) estètica. Per tant, 
busca una experiència memorable que aglutine 
les quatre sensacions. S’ha de dir que el parc na-
tural de Penyagolosa té recursos per a aconseguir 
el tipus d’experiències exposat tal com es pot ob-
servar en el mapa oficial que acompanya l’apartat. 
Junt amb els valors ecològics intrínsecs al parc 
natural, destaquen tres recursos per damunt dels 
altres: el cim de Penyagolosa, el santuari de Sant 
Joan de Penyagolosa i el mateix parc natural en 
el conjunt. A continuació, farem una revisió dels 
atractius turístics principals del parc natural de 
Penyagolosa, sense ànim de ser exhaustius.

• El cim de Penyagolosa: l’ascensió al cim és una 
activitat tradicional molt lligada a la cultura de 
pràcticament tota la Comunitat Valenciana (es-
pecialment de les províncies de Castelló i Va-
lència). Fer l’ascens almenys una vegada en 
la vida és quasi una obligació per a qualsevol 
castellonenc. La qüestió que es planteja és que 
la ruta de l’ascensió es fa sobre terreny privat. 
Això no és problema per als particulars perquè 
hi ha drets d’ús històrics, però tota activitat em-
presarial remunerada (empreses de turisme 
actiu) ha de tindre l’autorització del parc i de la 
propietat privada. Una circumstància que pro-
voca problemes a les activitats turístiques pro-
fessionals que caldria solucionar.

• El santuari de Sant Joan de Penyagolosa: d’ori-
gen medieval, ha sigut el punt d’arribada de 
pelegrinatges ancestrals del territori que el cir-
cumda. Encara hui en dia en perduren diversos, 
com el de Culla, les Useres i Vistabella, el més 
important és el «Camí dels Pelegrins de les 
Useres» per estar catalogat com a monument 
natural. Uns pelegrinatges que són objecte de 
recuperació a través d’un projecte de la Diputa-
ció de Castelló i la Universitat Jaume I: «Camins 
de Penyagolosa».3 Un projecte que persegueix 
la declaració de patrimoni immaterial de la 
UNESCO. De més a més, en el 2020 les edificaci-
ons del santuari són un recurs desaprofitat. En 
el complex hi ha una ermita, una hostatgeria, un 
restaurant i altres dependències annexes. Molt 
a prop es troba també el centre d’interpretació 

2  Segons algunes estimacions oficioses, la quantitat de visitants 
anual al parc natural de Penyagolosa rodaria els cent mil.
3  https://caminsdepenyagolosa.dipcas.es/va/.

del parc. En el 2020 l’hostatgeria i el restaurant 
estaven tancats, amb la pèrdua conseqüent 
d’oportunitats d’ocupació i de servei a qui visita 
el parc. S’ha anunciat un pla integral de reha-
bilitació amb finançament de la Conselleria de 
Cultura. Sens dubte, la posada en marxa serà 
una notícia ben important per a revitalitzar tu-
rísticament la zona.

• Parc natural:

- Zones d’acampada i àrees recreatives: hi 
ha diverses zones d’acampada, la ges-
tió de les quals s’hauria de revisar, ja que 
l’autorització per a instal·lar una tenda de 
campanya s’ha de sol·licitar amb set dies 
d’antelació al Servei Territorial. Seria ideal 
poder agilitar el tràmit al màxim.

- Microreserves: barranc de la Pegunta (Vis-
tabella del Maestrat) i la Picossa (Vistabe-
lla del Maestrat). 

- Tres rutes internes: barranc de la Pegunta, 
ascensió al cim de Penyagolosa i ruta circu-
lar al cim. De més a més, l’oferta recreativa 
del parc es completa amb arbres monu-
mentals, sendes homologades, fonts, neve-
ra, punts d’observació i paisatges singulars. 

- Centre d’interpretació i programa d’acti-
vitats educatives i d’oci: atrauen un bon 
nombre de visitants. Tot això conforma un 
catàleg de recursos turístics de primera 
categoria l’explotació econòmica que s’ha 
de fomentar, sempre respectant el medi 
ambient.

• Carreres de muntanya i altres activitats espor-
tives: han adquirit una gran rellevància en els 
darrers anys. La Marató i mitja (MIM) es fa des 
de 1999 i s’ha convertit en una cita obligada 
anual que mou més de tres mil persones. Una 
activitat que s’ha completat amb la CSP, de 109 
km, que atrau grans esportistes de nivell in-
ternacional. A més, tots els anys s’organitzen 
diferents esdeveniments esportius en el PORN 
que suposen una mobilització de participants i 
acompanyants que dinamitzen l’economia de la 
zona. Destaquen els excusionistes que tots els 
anys acompanyen per centenars els pelegrins 
de les Useres durant els dos dies de trajecte.

• Canó del riu Montlleó: el riu és la frontera na-
tural de tot el nord-oest de la Mancomunitat, i 
discorre fins a la rambla de la Viuda encaixonat 
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entre parets que en alguns punts arriben als 
500 metres de desnivell. És un paisatge salvat-
ge, habitat per la cabra feréstega, i amb restes 
arqueològiques de primer nivell, com ara abrics 
de pintures rupestres.

• Patrimoni arquitectònic, etnològic i cultural dels 
municipis de la zona: per exemple l’arquitectura 
de la pedra seca (tècnica que la UNESCO ha de-
clarat patrimoni de la humanitat), i els centres 
històrics i els esdeveniments festius i culturals.

• El paisatge: també és un recurs turístic rellevant 
en la Mancomunitat. El PORF de la demarcació 
de la Vall d’Alba du a terme una caracterització 
del paisatge de la seua àrea d’influència. Una 
unitat de paisatge (UP) es defineix com l’àrea 
geogràfica que té una configuració estructural, 
funcional i perceptivament diferenciada, única i 
singular, que ha anat adquirint els caràcters que 
la defineixen després d’un període de temps 
llarg. Tota la Mancomunitat, menys el pla de 
la vall d’Atzeneta, integra la unitat de paisatge 
Massís del Penyagolosa i Muntanyes de l’Alca-
latén (UP12). Es tracta d’una mena de paisatge 
agroforestal en serres i valls ibèriques. El valor 
paisatgístic de la UP12 és molt alt d’acord amb 
la valoració dels tècnics basada en sis criteris: 
(a) vegetació, (b) aigua, (c) color, (d) fons escènic, 
(e) raresa i (f) actuacions humanes.

Cal dir que, més enllà de les activitats que duen 
a terme els òrgans gestors del parc natural, cap 
administració pública no ha portat a cap una es-
tratègia proactiva de promoció. Els turistes acu-
deixen al parc l de Penyagolosa atrets pel nom i 
prestigi, a pesar de no dur-se a terme cap mena 
de comunicació. 

Turisme de la Comunitat Valenciana ha elaborat el 
Pla d’espais turístics de la Comunitat Valenciana, 
amb el qual vol contribuir a planificar l’activitat tu-
rística amb la finalitat de millorar la competitivitat 
del sector i el desenvolupament sostenible en el 
territori. Tota la Mancomunitat està integrada en 
la zona dels Ports-Maestrat (taula 11).

Com es pot observar, el parc natural de Penyago-
losa té una rellevància especial perquè es planteja 
desenvolupar un pla de turisme específic i un es-
tudi dels recursos turístics del cim de Penyagolo-
sa, junt amb altres actuacions més transversals 
(rutes, sendes, cases rurals, albergs, carreteres, 
vies pecuàries, recursos naturals i paisatgístics, 
turisme actiu, camins i pistes forestals, etc.). Sens 
dubte, seria molt interessant començar a mobilit-

zar recursos per a fer realitat el que es contempla 
en el present document.

Però una cosa és tindre recursos turístics i una 
altra és tindre productes i una oferta adequada. 
D’acord amb els informes manejats, pareix que la 
implicació de les administracions públiques s’ac-
tiva, almenys pel que fa a planificació (si bé fal-
ta veure’n el nivell de concreció pressupostària). 
Però l’acció pública ha d’anar acompanyada de la 
iniciativa privada a través de projectes empresari-
als que creen i comercialitzen productes turístics 
i generen llocs de treball. 

Taula 11. Directrius particulars d’actuació per als espais 
turístics dels Ports-Maestrat i Millars-Espadà

Font: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/porf-
demarcaciones-forestales

En la taula 12 es repassa la infraestructura turís-
tica privada que hi ha a la Mancomunitat. L’oferta 
de places d’allotjament és de 221. Si analitzem 
l’oferta per municipis, trobem prou diferències.

A Vistabella del Maestrat no hi ha cap establiment 
hoteler. Un fet que és un punt dèbil important, ja 
que és el municipi més pròxim al parc natural, 
en el terme municipal es troba l’emblemàtic cim 
de Penyagolosa i el santuari de Sant Joan de Pe-
nyagolosa. Les places d’allotjament del municipi 
també pareixen escasses (50), ja que a penes pot 
allotjar un autobús de turistes. L’oferta d’allotja-

Espai turístic Directrius particulars d’actuació

Els Ports - Maestrat • Desenvolupament d’un programa  
turístic específic per al parc natural  
de Penyagolosa.

• Estudi dels recursos turístics com el 
cim de Penyagolosa i el castell de Culla, 
entre altres.

• El condicionament dels recursos i el 
disseny dels criteris per a fer-ne la 
interpretació i integració de rutes.

• La dinamització turística de la  
Valltorta-Gassulla.

• La potenciació i articulació dels 
recursos turístics municipals al llarg 
dels principals eixos de l’espai; un pla  
de millora i excel·lència en la gestió de 
les cases rurals.

• El foment de la gestió d’albergs turístics 
amb criteris d’excel·lència.

• Potenciació de la interpretació i 
divulgació del patrimoni cultural 
valencià.

• Creació d’una xarxa de sendes comarcal.

• Millora de la xarxa secundària de 
carreteres.

• Recuperació de les vies pecuàries com 
a recorreguts ecoturístics.

• Activació del pla de residusos ramaders.
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ment es complementa amb vivendes d’ús turís-
tic la qual cosa eleva lleugerament el nombre de 
llits. En total hi ha 116 places d’allotjament. Fa poc 
s’ha inaugurat un Tourist Info, servei molt impor-
tant per als visitants. En el terme municipal de 
Vistabella es troba el santuari de Sant Joan de 
Penyagolosa, on hi havia un restaurant i una hos-
tatgeria. Està en males condicions de conservació 
i fa uns quants anys que estan tancats. Un altre 
aspecte rellevant són les zones d’acampada. Atés 
que el públic objectiu és el turisme de naturalesa, 
és difícil concebre el dit tipus de turisme sense la 
possibilitat de pernoctar en contacte directe amb 
el medi ambient. L’ajuntament de Vistabella del 
Maestrat ha anunciat una inversió per a construir 
un alberg i una zona d’aparcament per a autocara-
vanes. Són dos iniciatives molt interessants per a 
captar segments rellevants del turisme actiu i de 
naturalesa. Hi ha un parell d’empreses de turisme 
actiu que són fonamentals en el disseny i comer-
cialització de productes turístics.

Vistabella Xodos Atzeneta Benafigos Total

Agències de 
viatge

0 0 0 0 0

Establiments 
hotelers

0 1 (20) 1 (16) 0 2 (36)

Tourist Info 1 0 1 0 2

Establiments 
d’allotjament 
rural

6 (50) 1 (6) 6 (42) 0 13 (98)

Càmpings 0 0 0 0 0

Empreses 
gestores de 
vivendes 
d’ús turístic

0 0 0 0 0

Vivendes 
d’ús turístic

11 (66) 0 2 (15) 1 (6) 14 (87)

Albergs 0 0 0 0 0

Empreses 
de turisme 
actiu

2 0 1 0 3

Restaurants4 6 (371) 1 (30) 6 (610) 0 13 
(1.011)

Taula 12. Infraestructura turística privada de la 
Mancomunitat5 (any 2020)

Font: Turisme de la Comunitat Valenciana (http://www.turisme.gva.
es/opencms/opencms/turisme/es/index.jsp)

Atzeneta té un establiment hoteler amb setze pla-
ces. Si se suma l’allotjament rural i les vivendes 
d’ús turístic, el total de l’oferta puja a setanta-una. 
També és una xifra bastant escassa, si la compa-
rem amb altres municipis turístics d’interior. Hi ha 
una Tourist Info i una empresa de turisme actiu. 

4  Des del 2009 les cafeteries s’engloben en les estadístiques dels 
restaurants.
5  Hi ha la dada d’establiments i entre parèntesis el nombre de places.

A Xodos hi ha un establiment hoteler amb vint 
places, però la resta de l’oferta d’allotjament és 
escassa (en total hi ha vint-i-sis places). No hi 
ha Tourist Info, que és un servei fonamental per 
a qui visita la zona. El monument natural «Camí 
dels Pelegrins de les Useres» transita per tot el 
terme municipal, així com les principals carreres 
de muntanya que es fan cada any (MIM). Per les 
característiques que té i la facilitat d’accés al cor 
del parc, Xodos té potencialitat de convertir-se en 
un centre de recepció de turisme de naturalesa i 
actiu. Hauria de reforçar l’oferta de places d’allot-
jament, de càmping i zones d’acampada.

Benafigos és el municipi que té més poca oferta 
de places d’allotjament. Tan sols hi ha una vivenda 
d’ús turístic amb sis places.

Tot això ens permet concloure que l’oferta d’allot-
jament que hi ha és molt reduïda, tenint en comp-
te que el turisme és el sector econòmic principal 
beneficiat de la proximitat d’un parc natural. 

De més a més de l’allotjament, un aspecte que té 
gran rellevància en el sector turístic és la gastro-
nomia. Segons l’Organització Mundial de Turisme 
(OMT) el turista gastronòmic és qui planifica els vi-
atges parcialment o totalment amb el propòsit de 
tastar la cuina del lloc o dur a terme activitats re-
lacionades amb la gastronomia. Segons el segon 
estudi de la demanda de turisme gastronòmic a 
Espanya (2017), un 76,25% dels turistes havien fet 
algun viatge o escapada en els darrers dos anys 
per a fruir de la gastronomia. Dels quals, un 28,7% 
són turistes gastronòmics purs (el motiu principal 
del viatge era gastronòmic).

L’oferta gastronòmica i els productes agroalimen-
taris locals no sols són un complement de l’ex-
periència del turista, sinó que en alguns casos és 
el motiu principal de la visita. L’oferta de restau-
rants de la Mancomunitat podria paréixer elevada 
(tretze locals amb mil onze places), però cal tindre 
en compte que des del 2009 les estadístiques de 
restaurants integren també les cafeteries i bars. 
Així, per exemple, en Tripadvisor Atzeneta té dos 
restaurants (Casa Ramón i el Mangranar), Vista-
bella en té un (Rostidor l’Alforí), Benafigos en té 
un (Ca Felipo) i Xodos no en té cap. Per això es pot 
concloure que l’oferta gastronòmica és insuficient.

El tema gastronòmic és una qüestió fonamental 
hui en dia. No es tracta tant de tindre una oferta 
d’alta cuina sinó de tindre una oferta gastronòmi-
ca basada en el producte local i de proximitat. Ací 
productes com la tòfona, els bolets, la carn fres-
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ca o curada, l’oli d’oliva, les hortalisses locals i les 
herbes aromàtiques, junt amb els plats i rebosteria 
locals podrien compondre una oferta molt atracti-
va i diferenciada.

Per tant, el turisme ofereix moltes oportunitats 
de desenvolupament a la Mancomunitat. A pesar 
dels recursos importants que hi ha encara no s’ha 
desenvolupat tota la potencialitat de productes 
turístics lligats a la naturalesa. Les administra-
cions públiques han proposat alguns plans, però 
és necessari dotar-los de recursos econòmics 
i implementar-los. , la iniciativa privada s’ha de 
desenvolupar molt més: generar més productes, 
augmentar l’oferta d’allotjament i apostar per la 
gastronomia local i el producte de proximitat. 

IV.3. Anàlisi qualitativa de la situació 
de la Mancomunitat

Amb la fi nalitat d’aprofundir en l’anàlisi de la situ-
ació de la Mancomunitat s’han utilitzat tècniques 
qualitatives d’investigació amb la fi nalitat de co-
néixer l’opinió dels agents públics i privats. I alho-
ra converses individuals amb diferents actors del 

territori (director de parc natural de Penyagolosa, 
director general de Prevenció d’Incendis Fores-
tals, alcaldes, empresaris, gent jove i experts); el 
dia 16 de juliol del 2019 es va organitzar la prime-
ra cimera econòmica de Penyagolosa, on van par-
ticipar més de setanta representants municipals, 
empresaris, treballadors autònoms, gent jove, 
professorat universitari, consultors i institucions 
públiques. Es van establir quatre meses de tre-
ball (agroalimentària, turística, forestal i vivenda) 
de les quals es va extraure un document de con-
clusions. El 25 de setembre del 2020 es va fer el 
FOCUS PIME a Vistabella del Maestrat, organitzat 
pel CEEI i l’Ajuntament de Vistabella del Maestrat, 
en el qual les vora seixanta persones inscrites van 
debatre sobre casos d’èxit d’empreses rurals dels 
sectors agroalimentari, forestal i turístic. També 
hem arreplegat una enquesta feta al febrer del 
2020 als socis de l’Associació d’Empresaris i Tre-
balladors Autònoms Penyagolosa, que aglutina la 
iniciativa privada d’Atzeneta del Maestrat, Benafi -
gos, Vistabella del Maestrat i Xodos. A continuació 
s’exposen les conclusions principals diferenciant 
entre les opinions dels agents públics i les dels 
agents privats. 

I Cimera Econòmica de Penyagolosa (16 de juliol del 2020)
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Els agents públics tenen una visió realista sobre 
el futur, i són conscients dels problemes d’infra-
estructures que hi ha (TIC especialment) i de les 
defi ciències d’alguns serveis públics. A continua-
ció es presenta un resum de les seues opinions.

• Teixit empresarial:

- El tancament de negocis tradicionals per 
falta de relleu generacional és un proble-
ma greu. 

- El paper de l’ADL és molt important per a 
dinamitzar l’economia. 

- La iniciativa privada ha de ser emprenedo-
ra perquè als pobles xicotets esperen que 
siga l’ajuntament el que ho faça tot.

- Caldria habilitar un sistema d’ajudes per 
als autònoms dels municipis xicotets per-
què donen un servei i no tenen prou in-
gressos per a viure (farmàcia, botiga, bar).

- Hi ha un problema amb la burocràcia de 
les administracions públiques que com-

porta que molta gent es retraga davant de 
qualsevol tràmit.

- Per a la pervivència dels municipis és molt 
important retindre la joventut.

- Falta de polígons per a instal·lar-hi empre-
ses i d’espais de cotreball perquè s’hi ins-
tal·len professionals.

• Parc natural de Penyagolosa:

- L’ermitori de Sant Joan i el parc natural són 
molt atractius per al visitant. És clau reha-
bilitar l’ermitori. El turisme hi ha arribat 
sense ser promocionat. 

- La marca Penyagolosa és molt potent a es-
cala valenciana.

- Caldria dissenyar un bon pla estratègic de 
turisme per al parc natural i l’àrea d’infl u-
ència.

- La zona d’acampada del parc natural no 
està ben gestionada ni situada.

FOCUS PIME Parar no és una opció (25 de setembre del 2020)
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- Hi ha poca oferta de cases rurals.

- Els caps de setmana hi ha un flux molt im-
portant de visitants.

- En alguns casos els horaris d’obertura dels 
recursos turístics no s’adapten als horaris 
dels visitants.

- Es podria fomentar el producte artesà que 
és molt valorat a les ciutats.

- El negoci de la tòfona té futur, però està en 
mans de gent gran.

A Vistabella i Xodos hi ha un problema de co-
bertura d’internet.

• Vivienda: 

- Hi ha un problema amb la falta de vivenda 
que caldria resoldre amb un pla de rehabi-
litació de vivenda i de lloguer. 

- En alguns municipis hi ha moltes segones 
residències, desocupades la major part de 
l’any, cosa que dificulta el lloguer.

- L’ajuntament podria ser un agent immobili-
ari que dinamitzara el mercat davant de la 
falta de vivenda.

Els agents privats són els responsables d’iniciar 
projectes empresarials i generar llocs de treball. 
En la I Cimera Econòmica de Penyagolosa i en el 
FOCUS PIME es va arribar a les conclusions que hi 
ha tot seguit.

• Sector agroalimentari:

- Cal oferir al mercat un producte diferent, 
de qualitat, sostenible (ecològic) i lligat al 
territori (orgullosament local, però sense 
perdre la vocació global). És molt impor-
tant construir un relat propi.

- El símbol del Penyagolosa és important. 
Caldria potenciar-lo com a marca paraigua 
de la producció agrícola i ramadera. La 
marca hauria de construir una connexió 
emocional amb el consumidor de Castelló 
i València. 

- La comercialització del producte és fona-
mental. Cal incentivar una comercialitza-
ció més professionalitzada.

- L’oli d’oliva i les plantes aromàtiques i me-
dicinals per a cosmètics són oportunitats 
que cal aprofitar.

- Caldria dissenyar una oferta complemen-
tària per al sector agroalimentari en el tu-
risme (agroturisme) o la ramaderia exten-
siva per a la prevenció d’incendis.

- Cal millorar la imatge social que té el sec-
tor agroalimentari, especialment com a ei-
xida laboral entre la gent jove.

- És necessari millorar l’entorn normatiu 
de tal manera que siga més estable, àgil 
i senzill.

- Hi ha d’haver més col·laboració amb les 
institucions públiques locals, provincials i 
regionals (ajudes, subvencions, plans es-
tratègics...).

- Es valora de manera molt positiva que 
s’òbriga un institut-escola a Atzeneta del 
Maestrat, però es reivindica un cicle for-
matiu relacionat amb el sector agroali-
mentari.

• Sector turístic:

- El turisme hi té futur perquè està molt 
alineat amb les tendències econòmiques 
i socials del moment: cerca de benestar 
físic i mental, d’allò natural, d’allò rural... 
allò autèntic està en alça.

- El turisme pot ser palanca tractora del sec-
tor primari (és important buscar sinergies 
entre la indústria agroalimentària i la tu-
rística perquè la confluència pot aportar 
grans beneficis al territori) i també de l’ur-
banisme.

- Les fortaleses són: (a) els recursos paisat-
gístics, amb el Penyagolosa com a recurs 
principal, (b) la gastronomia i (c) la uni-
tat dels agents privats en una associació 
d’empresaris.

- Les debilitats són: (a) accessibilitat, (b) in-
fraestructura turística escassa i (c) tecno-
logies de la informació i comunicació defi-
cients.

- Les amenaces són: (a) la competència d’al-
tres zones, (b) la crisi de la COVID i (c) la 
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velocitat del mercat (temps cada vegada 
més curts).

- Les oportunitats són: (a) tendències del 
mercat i (b) ajudes públiques.

- Es plantegen dos eixos de treball cara al 
futur: 

Marca: treballar la marca Penyagolo-
sa per a aconseguir convertir-la en la 
marca del territori en tots els nivells i 
sectors. Una marca que permeta crear 
un vincle emocional, comunicar, fidelit-
zar, incentivar que es vaja al territori i es 
convertisca en un segell de qualitat.

Experiències: crear una oferta turística 
diversificada basada en experiències. 
Es proposen tres fases: (a) integrar i co-
mercialitzar el nostre present (treballar 
per a presentar-lo tot amb una platafor-
ma única i buscar confluències amb la 
indústria agroalimentària), (b) preparar 
el demà amb nous productes integrats 
en l’entorn (crear més allotjaments, 
apostar per allotjaments insòlits) i (c) 
preservar, valorar i transmetre el patri-
moni a les generacions futures (impor-
tància de construir un relat).

- Els agents privats es mostren contents 
amb el que tenen, però són favorables a 
anar més enllà. El parc natural de Penya-
golosa imposa restriccions, però la majo-
ria opina que això s’ha d’assumir i s’ha de 
bregar per tractar de reduir-ne.

• Sector forestal:

- Es demana una normativa d’àmbit forestal 
que preveja la idiosincràsia rural i els usos 
del territori. L’administració ha de reduir 
les barreres i facilitar la gestió i l’ús fores-
tal sostenible. 

- Es demana una actuació administrativa 
proactiva i no prohibicionista, on s’iden-
tifiquen usos beneficiosos per a la gestió 
forestal. L’administració hauria de dur a 
terme polítiques de foment (pastures per a 
extensiu, truficultura, neteja i aprofitament 
de la biomassa...).

- S’identifica una oportunitat en l’aprofita-
ment energètic forestal: la cadena de valor 

de la biomassa pot generar llocs de treball 
(gestió de les propietats, impuls d’un banc 
de terres, neteja de boscos, posada en 
marxa de calderes comunitàries per a edi-
ficis públics i per a la resta del municipi).

- S’identifica una oportunitat en el control de 
la fauna. La cabra feréstega és una espècie 
de gran valor cinegètic que el territori no ca-
pitalitza. Les empreses de gestió venen de 
fora i no es generen llocs de treball locals.

- Es considera que caldria dissenyar i imple-
mentar plans de formació sobre treballs 
forestals, patrimonials i cinegètics. L’ober-
tura de l’institut-escola d’Atzeneta suposa 
una oportunitat per a treballar tres línies 
formatives: (a) aprofitament forestal vin-
culat a la biomassa, (b) rehabilitació patri-
monial (pedra en sec) i (c) gestió cinegètica 
(gestió de cabanyes salvatges, gestió turís-
tica i turisme cinegètic).

- Es fa una proposta empresarial: crear una 
cooperativa de treball forestal que aglutine 
la neteja forestal, la rehabilitació patrimo-
nial i la gestió cinegètica. Les tres són fae-
nes estacionals que es complementen per 
a completar tot un any de treball continu.

• Urbanisme i vivenda:

- Hi ha un problema de disponibilitat de vi-
venda. Es detecta que fan falta vivendes de 
tres grandàries: xicotetes (una o dos per-
sones), mitjanes i grans (famílies grans i 
garatge).

- Es considera que seria molt convenient 
disposar del cens de vivendes, amb la dis-
ponibilitat i el tipus de reforma que fa fal-
ta. S’aposta per crear una base de dades 
de vivendes disponibles tant per a vendre 
com per a llogar.

- Les poques vivendes que es venen presen-
ten un problema de preu excessiu i neces-
sitat de reforma.

- No hi ha promocions privades de vivenda 
nova.

- No hi ha fórmules de cooperatives de pro-
moció de vivenda.
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Al costat de la dita reflexió conjunta dels agents 
privats i públics, l’Associació d’Empresaris i Tre-
balladors Autònoms Penyagolosa va fer una en-
questa entre els associats per a identificar els 
problemes principals que afecta l’empresariat 
rural. S’hi van obtindre quaranta-tres respostes. 
Els problemes principals que caldria abordar per 
a facilitar l’activitat empresarial rural són el rè-
gim fiscal i la necessitat d’establir bonificacions 
que faciliten la contractació (que és el que més 
preocupa), seguit d’informació sobre les ajudes i 
subvencions que hi ha. Per exemple, es critica el 
fet que es destinen diners a les polítiques actives 
d’ocupació que creen llocs de treball ficticis als 
ajuntaments i mancomunitats. Si una part d’eixos 
recursos es destinara a bonificar l’ocupació en les 
empreses rurals, es produiria un increment sig-
nificatiu de l’ocupació. A més, els empresaris es 
queixen que alguns d’aquests programes distor-
sionen el mercat laboral local, que és molt estret: 
hi ha treballadors que abandonen el seu lloc de 
treball per a fruir durant un any dels avantatges 
dels dits programes.

Una altra qüestió rellevant és la dels programes 
d’ajudes i subvencions als negocis. En alguns ca-
sos es desconeixen, però tots opinen que l’esforç 
i els tràmits que s’hi han de fer són excessius. A 
més, entre la concessió i la justificació de l’ajuda 
hi pot haver només setmanes, cosa que fa impos-
sible poder desenvolupar el projecte plantejat.

També destaquen el problema de la falta de viven-
da que dificulta l’atracció de personal. La formació 
en TIC i en comercialització és la deficiència prin-
cipal en el camp de les capacitats. També detecten 
més necessitat de promocionar el territori en els 
nuclis urbans. Completen el catàleg de necessi-
tats identificades per la iniciativa privada el relleu 
generacional dels negocis familiars i la falta de 
mà d’obra.

Tot i les dificultats, el clima empresarial és positiu. 
En el baròmetre d’optimisme de febrer del 2020, 
en una escala d’1 a 10, on 1 és totalment pessimis-
ta i 10 totalment optimista, la mitjana és de 6,83.

Per tant, hi ha un consens sobre els sectors eco-
nòmics que s’han de desenvolupar i sobre el pa-
per central que ha de tindre el parc natural de Pe-
nyagolosa. 

V. CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

L’objectiu del present treball és estudiar com 
pot contribuir el parc natural de Penyagolosa al 
desenvolupament socioeconòmic de la Mancomu-
nitat municipal de Penyagolosa-Pobles del Nord. 
Per a dur-lo a terme s’ha fet una anàlisi socioeco-
nòmica dels quatre municipis de la Mancomunitat 
seguint la metodologia del Pla director de parcs 
nacionals. La despoblació és el problema princi-
pal que afecta els quatre municipis, derivat d’una 
piràmide poblacional desequilibrada que provoca 
un creixement vegetatiu molt negatiu. Per a com-
pensar l’elevada taxa de defuncions és necessari 
atraure nous empadronaments, ja siga a través de 
la immigració des d’altres països, ja siga incorpo-
rant nous residents nacionals. La creació de nous 
llocs de treball és un aspecte irrenunciable per 
a solucionar el problema, ben greu. En la labor, 
s’han d’apoderar tots els agents públics i privats 
locals, unir esforços i activar tots els recursos dis-
ponibles per a dinamitzar l’economia. 

En la Mancomunitat hi ha recursos amb una po-
tencialitat de comercialització important. No obs-
tant això, l’estratègia passa perquè la iniciativa 
privada transforme les matèries primeres agríco-
les, ramaderes, forestals i turístiques en produc-
tes elaborats i els comercialitze directament en el 
mercat de proximitat (Castelló i València). Hui en 
dia, el màrqueting en línia i la logística permeten 
la comercialització directa dels productes a un 
cost assumible.

De tot el que s’ha dit pareix clar que s’ha d’actuar 
alhora sobre diversos públics objectius:

- La gent jove de l’entorn rural: una part del pro-
blema és que la joventut més formada emigra 
als centres urbans per a buscar oportunitats 
laborals més bones. És el camí que s’ha vingut 
repetint des del segle passat. Hi ha aspectes 
culturals i psicològics que incideixen en la jo-
ventut rural més formada que no considera al 
municipi propi com una opció laboral de futur. 
La pèrdua de teixit empresarial suggereix una 
capacitat emprenedora menor que a les ciutats, 
a la qual cosa pot contribuir que no hi haja un 
ecosistema emprenedor que facilite la posada 
en marxa de nous projectes empresarials.

- Les empreses de l’entorn rural: la iniciativa pri-
vada ha de tindre un paper fonamental en la fixa-
ció de la població perquè són qui poden generar 
llocs de treball. En l’entorn rural de la Mancomu-
nitat hi ha poques empreses de certa grandària. 
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És una debilitat important que s’hauria d’intentar 
solucionar impulsant l’emprenedoria o atraient 
nous projectes empresarials. La creació de l’As-
sociació d’Empresaris i Treballadors Autònoms 
Penyagolosa és un pas avant molt important per 
a estructurar una acció coordinada.

- Els treballadors autònoms: els oficis tradicio-
nals, la restauració i hostaleria i els comerços 
locals són vetes que ocupen els treballadors 
autònoms. Pareix fonamental cuidar el col·lec-
tiu, no sols pel pes important que té en el mer-
cat laboral dels municipis de la Mancomunitat 
sinó també per la pèrdua de serveis a la pobla-
ció que suposa la desaparició de determinats 
oficis (electricista, llanterner, ferrer, forner, co-
merciant, obrer, fuster...). El relleu generacional 
es pot convertir en un problema quan els fills 
no volen continuar el negoci familiar. El repte 
ací és trobar persones interessades a continuar 
un negoci local que ha demostrat ser rendible.

- Treballadors amb llocs de treball fora del muni-
cipi: és un col·lectiu clau per a mantidre la po-
blació. Com s’ha observat en les estadístiques, hi 
ha municipis de la Mancomunitat que han acon-
seguit empadronar nova població amb llocs de 
treball fora del municipi. Si bé per a alguna gent 
jove rural formada el poble no és interessant 
per a treballar, per a altres professionals ex-
terns resulta molt atractiu un estil de vida més 
lligat a la ruralitat (això és particularment in-
teressant per al teletreball). El mercat objectiu 
són famílies amb fills en edat escolar o en fase 
de niu buit, que treballen en el sector serveis 
(administració pública, educació, sanitat, banca, 
assegurances, turisme...), que tenen el lloc de 
treball a una distància d’un màxim d’una hora 
en cotxe des de la Mancomunitat (àrea metro-
politana de Castelló: 350.000 habitants). Per 
a augmentar l’atractiu dels municipis entre el 
col·lectiu és necessari tindre uns serveis pú-
blics adequats, un mercat immobiliari dinàmic 
i una connexió de banda ampla disponible. No 
s’ha d’oblidar la colònia de residents europeus 
(anglesos, holandesos, francesos) que hi ha a la 
zona, que es podria incrementar amb una bona 
promoció. Igualment cal tindre molt present la 
població immigrant que ocupa els llocs de tre-
ball que els residents autòctons no volen, la 
qual prové principalment de Romania i d’Amè-
rica Llatina.

- Ajuntaments i Mancomunitat: s’aprofiten les po-
lítiques públiques actives de foment de l’ocupa-
ció que, a través del finançament de programes 

europeus, generen llocs de treball. No obstant 
això, es tracta d’una ocupació temporal lligada a 
l’administració pública, que té unes possibilitats 
de consolidació limitades. És obvi que cal apro-
fitar el finançament europeu, però s’hauria de 
dur a terme una reflexió per a millorar l’impacte 
a llarg termini. A més, les administracions lo-
cals han de lluitar per a aconseguir uns serveis 
públics de qualitat (educació, sanitat i serveis 
socials), promocionar certes infraestructures 
(polígon industrial, internet, espais de cotreball i 
mercat immobiliari) i incentivar l’emprenedoria.

- El parc natural de Penyagolosa: el parc és un ac-
tor clau en la dinamització econòmica. La mar-
ca Penyagolosa té una notorietat molt alta (es-
pecialment a Castelló i València) i està lligada 
a valors molt sòlids (naturalesa, sostenibilitat, 
sentit de pertinença). A més, és un recurs clau 
per al desenvolupament turístic. També té el 
segell de producte natural, producte artesanal 
i turisme natural. Finalment, les regulacions del 
PORN afecten directament les activitats econò-
miques que es desenvolupen en la major part 
dels termes municipals de Vistabella del Maes-
trat i Xodos.

- Mercat de proximitat: un producte ha de respon-
dre a una necessitat del mercat. L’existència de 
demanda és la condició necessària, encara que 
no suficient, per a l’èxit en la comercialització 
d’un producte. El mercat objectiu dels productes 
de la Mancomunitat de Penyagolosa està mar-
cat per la proximitat: Castelló i València (més de 
2,5 milions de consumidors potencials). Es trac-
ta d’un consumidor que viu a les ciutats de la 
costa entre Vinaròs i Gandia, que busca la cosa 
natural, es preocupa per la salut, és sensible al 
medi ambient i al canvi climàtic, i té un poder 
adquisitiu mitjà i alt.

En el context descrit es proposen cinc eixos estra-
tègics que haurien de guiar el desenvolupament 
socioeconòmic de la Mancomunitat de Penyagolo-
sa-Pobles del Nord i on el parc natural té un paper 
central.

1. Plans sectorials: s’han d’elaborar plans per al 
desenvolupament econòmic dels sectors estratè-
gics (turístic, agroalimentari i forestal). Plans que 
s’han de basar en els recursos del territori, però 
buscant la transformació en productes elaborats. 
Es tracta de productes naturals, artesanals i de 
proximitat, així com el turisme de naturalesa en les 
diferents formes que té. Alguns plans s’han inclòs 
expressament en diferents documents oficials com 
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el PORN del Massís de Penyagolosa, el PATFOR, el 
PORF de la demarcació de la Vall d’Alba i el projecte 
d’Espais Turístics de la Comunitat Valenciana, però 
no s’han desenvolupat mai. És necessari reivindi-
car que s’executen i impulsar els plans sectorials.

2. Empreses i innovació: la iniciativa privada s’ha 
d’activar més perquè té un paper clau en la crea-
ció de nous llocs de treball. Es proposen tres ini-
ciatives amb la finalitat de fomentar la innovació:

a. Club de Producte6 de turisme de naturalesa: el 
turista que es pretén atraure és el de natura-
lesa. El parc natural de Penyagolosa ofereix una 
sèrie de recursos molt potents, però cal trans-
formar-los en productes comercialitzables. El 
Club de Producte és una eina de gestió i planifi-
cació pública-privada en la qual un grup d’em-
preses (Associació d’Empresaris i Treballadors 
Autònoms Penyagolosa) i organismes públics 
(Mancomunitat, ajuntaments i parc natural de 
Penyagolosa) col·laboren amb l’objectiu de de-
senvolupar nous productes turístics, nous mer-
cats o augmentar el valor dels productes que ja 
hi ha. El turisme és el sector que més es benefi-
cia de la proximitat d’un parc natural, i a més és 
un tractor que arrossega altres sectors (agroa-
limentació, allotjaments, restauració, construc-
ció, energia, transport...) i on és necessària la 
col·laboració pública-privada. Hi ha una sèrie de 
deficiències que s’han de resoldre: el nombre 
de places d’allotjaments rurals i l’oferta gastro-
nòmica és escassa, especialment en els termes 
municipals de Vistabella i Xodos, que es troben 
en l’àrea de protecció ecològica del PORN del 
Massís de Penyagolosa. També es detecta una 
oportunitat per a operar un hotel amb encant a 
Vistabella i càmpings a Xodos i Vistabella. Una 
altra oportunitat l’ofereix l’observació d’aus 
(Birdwatching), atés que quasi tota la Manco-
munitat és ZEPA.7 La caça de la cabra ferèstega 
ofereix una oportunitat per a Benafigos per la 
proximitat al riu Montlleó.

b. Foment de l’emprenedoria: una debilitat detec-
tada és la necessitat d’activar els emprenedors 
amb la finalitat de crear empreses emergents 

6  Un producte turístic és una combinació d’elements materials i im-
materials, com els recursos naturals, culturals i antròpics, i els atrac-
tius turístics, les instal·lacions, els serveis i les activitats entorn d’un 
element específic d’interés, que representa l’essència del pla de màr-
queting d’una destinació i genera una experiència turística integral, 
amb elements emocionals, per a la clientela potencial. Un producte 
turístic es comercialitza a través dels canals de distribució, que també 
en fixen el preu, i té un cicle vital (Organització Mundial del Turisme: 
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858).
7  http://www.naturaspain.com/zona-zepa-penyagolosa-zepa.html 

o nous projectes empresarials en els sectors 
estratègics (agroalimentari, forestal i turístic). 
Gràcies a la col·laboració amb l’ecosistema em-
prenedor de Castelló (UJI, Espaitec, CEEI, SECOT, 
Diputació de Castelló-CEDES, IVACE, AVI) és fac-
tible posar en marxa un programa continu per 
a identificar, formar i acompanyar els empren-
derores rurals. Hi seria aconsellable disposar 
d’espais de cotreball amb connexió a internet 
d’alta velocitat en cada municipi perquè la gent 
que emprén (local o importada) puga desenvo-
lupar el seu projecte. També s’ha detectat la ne-
cessitat de disposar d’un xicotet polígon indus-
trial a Atzeneta que permeta implantar pimes.

c. Incentius i bonificacions fiscals: és molt impor-
tant ajudar l’emprenedoria i la consolidació de 
projectes empresarials en l’entorn rural. La 
supervivència dels negocis és més dificultosa 
en els municipis xicotets per falta de mercat in-
tern, però és necessari assegurar certs serveis 
(botiga, caixer, oficis...). Per això és clau que des 
de les administracions provincial, autonòmica i 
estatal s’establisca un sistema d’incentius i bo-
nificacions que permeten la supervivència dels 
xicotets negocis i dels treballadors autònoms.

3. Mercats i productes: com s’ha comentat, la mar-
ca Penyagolosa és un dels actius principals de la 
zona. Caldria promocionar-ne la notorietat i conso-
lidar el posicionament de la marca en els mercats 
de proximitat (províncies de Castelló i València, on 
es concentren més de 2,5 milions de consumidors). 
S’ha de convertir en un distintiu de producte de 
qualitat que garantisca una experiència memora-
ble al consumidor. Sens dubte, la comunicació ac-
tiva de la marca és una assignatura pendent, però 
per a aprofitar-la en la màxima expressió fa falta 
que es cree més producte. Al costat d’això caldria 
promocionar entre l’empresariat local la consecu-
ció del segell producte natural, artesanal i turisme 
de naturalesa que concedeix el parc natural de Pe-
nyagolosa. Eix estratègic en el qual també caldria 
dur a terme un seguiment de la demanda de cada 
sector estratègic, de les tendències de mercat i 
dels nivells de satisfacció dels consumidors.

4. Programa d’atracció de nous residents: s’han de-
tectat tres segments sobre els quals caldria incidir:

a. Treballadors del sector serveis de l’àrea metro-
politana de Castelló que es plantegen teletreba-
llar o aspiren a una qualitat de vida més bona en 
un entorn rural. Són famílies amb fills o en fase 
de niu buit.
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b. Immigrants per a ocupar llocs de treball, nor-
malment amb una qualificació baixa, que no són 
atractius per a la població local. En la Mancomu-
nitat la població d’origen romanés i llatinoameri-
cà és la que més hi ha i a la qual caldria impli-
car pels llaços que tenen encara amb els països 
d’origen.

c. Immigrants amb un nivell d’ingressos alt que 
busquen el clima i la tranquil·litat del territori 
de la Mancomunitat (anglesos, francesos, ho-
landesos). Caldria aprofitar la colònia que hi ha 
ara com ara per a estudiar-ne les motivacions i 
aprofitar els vincles que encara mantenen amb 
els països d’origen.

En l’anàlisi s’ha detectat el problema de l’escas-
setat de vivenda disponible que hi ha (tot i la gran 
quantitat de vivendes buides en mal estat), que 
caldria solucionar iniciant un cens i establint po-
lítiques de rehabilitació o d’urbanització. La marca 
Penyagolosa és un atractiu poderós per a convén-
cer el segment de població dit i també la dispo-
nibilitat d’uns serveis públics de qualitat (esco-
la-institut, guarderies, centre de salut 24 h), l’accés 
a internet d’alta velocitat i un mercat immobiliari 
assequible. 

5. Governança: és necessari establir un mecanis-
me de governança que permeta planificar, impul-
sar i coordinar la col·laboració pública-privada. 
Així, la Mancomunitat pareix ideal perquè és una 
estructura legal que té la capacitat de manejar 
pressupost i contractar personal. Des de la Man-
comunitat s’haurien d’elaborar plans, establir les 
estratègies, coordinar i controlar accions, soluci-
onar problemes, dissenyar plans de formació, etc. 
Es tracta de fomentar la col·laboració pública-pri-
vada, optimitzar l’ús d’uns recursos escassos i 
buscar fonts de finançament. Per a desenvolupar 
les propostes estratègiques exposades són neces-
saris recursos humans i econòmics. 

• Respecte als recursos humans hi hauria d’haver 
un tècnic de turisme, un tècnic de màrqueting i 
comunicació, un tècnic agroalimentari i un pa-
rell d’administratius. Una via de finançament 
són els pactes per a l’ocupació que convoca 
LABORA. Exigeixen l’agrupació de cinc muni-
cipis, la qual cosa ha impossibilitat que a l’in-
terior-centre de la província de Castelló s’haja 
constituït cap pacte. Això porta a la contradicció 
que el territori més necessitat, pel problema de 
despoblació, no ha tingut accés a uns recursos 
molt importants. Hi ha un parell d’alternatives: 
(a) flexibilitzar el requisit i permetre que quatre 

municipis amb el risc de despoblació es puguen 
constituir en pacte o (b) permetre que el parc 
natural de Penyagolosa es puga comptabilitzar 
com el cinqué organisme del pacte. Una segona 
via de finançament són els plans de dinamitza-
ció turística que promou Turisme de la Comu-
nitat Valenciana i la Diputació de Castelló. Una 
tercera via són les ajudes a contractació de per-
sonal per a les mancomunitats. 

• Respecte als recursos financers, farien falta 
recursos per a elaborar els plans sectorials, el 
programa d’emprenedoria, el programa d’in-
centius i bonificacions a empreses, la promoció 
de la marca, el programa de rehabilitació de vi-
vendes i altres accions. La proposta és establir 
convenis amb la Diputació de Castelló i amb les 
diferents conselleries segons les competències.
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1. INTRODUCCIÓ

En l’anàlisi del sector digital a Alacant i voltants 
es busca identificar els actors i els processos d’in-
novació que es desenvolupen en el territori. Una 
anàlisi, ja complexa en un sector tradicional, que 
es dificulta en un sector basat en tecnologies dis-
ruptives. La societat digital introdueix canvis i in-
novacions disruptives cada vegada més intensives 
i accelerades en la nostra societat, i molt especi-
alment en les nostres empreses. Al mateix temps, 
les escales espacials es fan globals, amb la qual 
cosa cobra rellevància allò local en el marc glo-
bal (glocal). Per tant, tenim un sector que canvia 
de manera accelerada en un territori que s’inte-
gra en un marc espacial més ampli. És necessari 
contextualitzar l’ecosistema digital d’Alacant en el 
marc de les ciutats intermèdies amb avantatges 
locacionals dins d’una nova revolució tecnològica 
que abasta diversos ecosistemes digitals al Medi-
terrani. Però, alhora, no podem oblidar altres pols 
digitals presents a la província amb processos in-
tensos de transformació digital.

Tot i les dificultats, l’anàlisi s’ha plantejat des d’un 
enfocament metodològic mixt, quantitatiu i quali-
tatiu.

• L’enfocament quantitatiu s’ha basat en la utilit-
zació de diverses fonts estadístiques públiques 
(Oficina Espanyola de Patents i Marques, Treso-

reria de la Seguretat Social, Portal Estadístic de 
la Generalitat Valenciana) i la Base de dades de 
sistemes d’anàlisi de balanços ibèrics (SABI©).

• L’enfocament qualitatiu s’estructura en in-
formació d’accés lliure disponible en Inter-
net, informació facilitada per alguns actors de 
l’ecosistema digital, i un qüestionari en línia im-
plementat a través de Google Forms © a gent 
experta en l’àmbit del sector digital d’Alacant i 
voltants. Està compost de qüestions amb esca-
la Likert, qüestions d’elecció múltiple i qüesti-
ons obertes.

El qüestionari ha tingut seixanta respostes, amb 
un 80% d’agents-experts directament o indirec-
tament relacionats amb el sector digital. Un 82% 
tenen el lloc de treball a la comarca de l’Alacantí.

En el present apartat introductori descriurem el 
context territorial, sectorial i teòric-empíric de 
l’anàlisi.

TERRITORIS INTEL·LIGENTS.  
EL SECTOR DIGITAL D’ALACANT I VOLTANTS
José Miguel Giner Pérez (coordinador), María Jesús Santa María Beneyto, Nuria Grané Teruel, 
Antonio Martínez Puche, Juan López Jiménez, Javier Ortega Fernández, Víctor Climent Peredo.

Universitat d’Alacant
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TERRITORIS INTEL·LIGENTS.  EL SECTOR DIGITAL D’ALACANT I VOLTANTS 

1.1. CONTEXT TERRITORIAL DE L’ANÀLISI

El context territorial de la nostra anàlisi se cen-
tra a Alacant i en els voltants on té influència. 
L’entorn d’influència contemplat des d’un punt de 
vista funcional presenta diversos escenaris alter-
natius: la comarca de l’Alacantí, l’àrea funcional 
Alacant-Elx o una àrea que s’estén més enllà de 
l’àrea funcional al llarg de la província. Per a ser 
operatius, prendrem generalment com a referèn-
cia territorial de l’entorn d’Alacant la comarca de 
l’Alacantí. La informació de contextualització ter-
ritorial presentada a continuació s’ha obtingut de 
diversos documents previs elaborats en el marc 
del Projecte Avalem Territori (amb el finançament 
de LABORA) en col·laboració amb els pactes terri-
torials d’Alacant i de l’Alacantí (ACTEI) (Giner 2018; 
Giner i Ortega 2018; Giner et al. 2019; Amorós i 
Guijarro 2020; Candela i Dimas 2020).

La ciutat d’Alacant que exerceix la capitalitat de la 
província (cinquena província espanyola en termes 
de PIB) ocupa una posició estratègica en el marc 
de l’arc mediterrani i de la connexió de Madrid 
amb el Mediterrani, és el segon municipi valencià 
en termes de població i l’onzé d’Espanya. Segons 
l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, 
s’integra en l’àrea funcional (AF) Alacant-Elx que 
formen catorze municipis i representa el 5,3% de 
la superfície total de la Comunitat Valenciana, és 
la segona AF en dimensió econòmica i poblacional 
de la Comunitat Valenciana i la novena àrea me-
tropolitana, segons el Ministeri de Foment. 

Alacant es troba localitzada en el centre de la pro-
víncia homònima, i és la capital de la comarca de 
l’Alacantí (que formen deu municipis). Trobem cinc 
municipis de la comarca confrontant amb Alacant 
(Agost, Sant Vicent, Sant Joan, Mutxamel i el Cam-
pello). El terme municipal d’Alacant també limita 
amb Elx i Monforte. 

La comarca de l’Alacantí es troba localitzada en 
el centre de la província. La comarca limita al 
nord amb l’Alcoià i la Marina Baixa, a l’oest amb 
el Vinalopó Mitjà i al sud amb el Baix Vinalopó. La 
superfície total de la comarca és de 673,57 km², 
que representen l’11,6% de la superfície total de la 
província. La comarca té una població total, en el 
2020, de 491.772 persones, la qual cosa suposa el 
26,2% del total provincial.En l’àmbit d’Europa, les 
ciutats mitjanes com Dublín, Lisboa, Hèlsinki, Zug 
(Suïssa), Alacant o Màlaga, entre altres, són cone-
gudes com a «tech friendly», com San Francisco 
o Boston àrea o Bangalore. Les grans urbs com 
Londres - Bristol, Berlín, Barcelona - Madrid, Pa-

rís, entre altres no són «tech friendly» com Nova 
York, Los Angeles, Chicago o Nova Delhi.

Alacant i els voltants ofereixen qualitat de vida 
i un entorn innovador junt amb uns costos més 
baixos. Això pot complementar els processos en-
dògens amb l’atracció de talent (nòmades digitals) 
i d’empreses tecnològiques de les zones que no 
són «tech friendly».

El potencial d’Alacant com a ecosistema d’inno-
vació es basa en una sèrie elements clau –pre-
nent com a referència la província– a manera de 
síntesi: població 2,7 milions, universitats i inves-
tigació (7), infraestructures avançades, aeroport 
internacional (120 destinacions), AVE, autopistes, 
ports, potencial econòmic (cinquena província en 
PIB a Espanya), economia exportadora, sectors 
demandants d’alta transformació digital, situació 
geoestratègica (Europa-àfrica).

Alacant, Elx i València s’han convertit en tres pols 
d’innovació que aprofiten les sinergies entre elles 
per a enfortir un ecosistema actiu d’innovació, re-
ferent a escala estatal en el context dels ecosis-
temes digitals del Mediterrani. Entre els «innom-
brables avantatges» enfront d’altres destinacions 
destaquen el clima, infraestructures, qualitat de 
vida o talent, entre altres, però, «sobretot, un tei-
xit empresarial i emprenedor amb gran capacitat 
d’adaptació i dinàmic», segons l’anàlisi «La inno-
vación en la Comunitat Valenciana», de l’Instituto 
de Coordenadas (2020).1

En la nostra anàlisi, l’àmbit territorial –tal com 
hem comentat inicialment– se centra en Alacant 
i els voltants (comarca de l’Alacantí). De totes ma-
neres, els processos d’innovació en molts casos 
no atenen límits geogràfics, per tant, en determi-
nats aspectes farem referència a processos en el 
context de la província d’Alacant i en l’eix d’ecosis-
temes digitals del Mediterrani.

1 https://www.institutocoordenadas.com/es/analisis/alicante-elc-
he-valencia-polos-innovacion-referentes-espana_20050_102.html
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SÍNTESI DE LES CARACTERÍSTIQUES D’ALACANT

Població. Alacant, segon municipi valencià i onzé d’Espanya en població, té una situació geoestratègica privilegiada en el marc de l’arc 
mediterrani i la connexió de Madrid amb el Mediterrani; mostra un nivell alt de densitat poblacional. Alacant apareix com un conglomerat 
de diferents realitats econòmiques i socials, amb àmplies diferències segons barris.

Tendència demogràfica. El creixement de la població s’ha moderat des de l’anterior crisi econòmica. En l’última dècada la població regis-
trada ha augmentat per damunt del 3%. Un 12,5% de la població és estrangera. S’observa l’envelliment gradual de la població i una pèrdua 
de població, del segment jove principalment, que busca oportunitats en altres poblacions o països. Alacant «trenca» la barrera dels 350.000 
veïns en plena pandèmia. El padró s’incrementa en 6.900 persones en el 2020, una xifra similar a la del total dels últims sis anys.

CONNECTIVITAT

Connectivitat exterior. La centralitat de la ciutat s’ha vist reforçada per la millora de les infraestructures de transport (carreteres –autovies 
d’alta capacitat–, ferroviàries –AVE Alacant-Madrid–, aeroport –cinqué aeroport d’Espanya en passatgers–, port –ús comercial, passatgers 
i turístic-recreatiu amb l’acolliment de grans actes esportius i culturals).

Connectivitat interna. El transport públic ha millorat amb la xarxa urbana i interurbana d’autobusos i tramvies (TAM, Transport Alacant 
Metropolità).

ECONOMIA

Distribució sectorial. La distribució de les empreses per sectors mostra un gran predomini dels serveis (86,2%); els subsectors més im-
portants són comerç, transport i hostaleria (36,7%) i activitats professionals i tècniques (20,9%), i la implantació d’empreses del subsector 
de tecnologies d’informació i comunicacions.

El xicotet i mitjà comerç, amb un nombre important d’empreses a la ciutat, no acaba de consolidar-se en el marc de l’estructura econòmica 
del territori.

Estructura empresarial. El territori es compon, majoritàriament, d’un teixit de xicoteta o mitjana empresa, principalment en el sector 
serveis, la qual cosa provoca que hi haja una xarxa relativament atomitzada i poc cohesionada.

Innovació. Hi ha un nivell baix innovació, producte de l’escàs teixit industrial i el predomini de pimes.

Nous sectors. El territori experimenta canvis substancials en matèria socioeconòmica; entre els quals destaca l’emergència de sectors 
com la indústria cultural, la gastronomia, el sector de la salut i el sector digital, entre altres.

MERCAT LABORAL

Nivell formatiu. El nivell mitjà d’estudis ha millorat de manera notable en les últimes dècades. La bretxa entre gèneres es redueix en funció 
de l’increment del nivell d’instrucció.

Necessitats de formació. S’han detectat necessitats en les àrees següents: sector comercial i hostaleria, noves tecnologies, emprenedo-
ria i innovació per part de l’empresariat.
La creació del Districte Digital de la Comunitat Valenciana a Alacant suposa una oportunitat empresarial i laboral per a la qual es prepara 
el sistema formatiu.

La temporalitat en la contractació és un element estructural a Alacant (90%).

Segments d’edat. La població jove mostra índexs d’ocupabilitat més bons, sobretot qui té estudis de formació professional; no obstant això, 
una part de les ocupacions són infraqualificades. La població major de 45 anys té un índex molt baix en ocupabilitat.

PUNTS FORTS

Turisme. La ciutat té vint quilòmetres de litoral amb importants zones de bany marítimes, amb una qualitat òptima (quatre banderes 
blaves).

Atracció de noves empreses. La millora de la dotació de sòl empresarial-industrial i una millora dels polígons industrials i la implantació 
del Districte Digital, ha permés atraure noves empreses –algunes internacionals– del sector industrial-logístic i del sector digital.

Infraestructures. La ciutat té una rellevant infraestructura sanitària, educativa i de seguretat ciutadana. És destacable la proximitat de la 
Universitat d’Alacant i de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la ubicació de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) 
i del Districte Digital de la Comunitat Valenciana.

Activitat innovadora. S’observen activitats innovadores en els àmbits de la indústria cultural, fisiosanitària, biotecnològica, digital, noves 
formes de turisme i comerç, etc. En la línia descrita és important el paper de les universitats i d’altres institucions –com el Districte Digital 
de la Comunitat Valenciana– com a motors per a la innovació.

Ecosistema digital. Alacant es configura com un ecosistema d’emprenedoria-innovació digital de referència a escala estatal i interna-
cional, amb la presència d’iniciatives públiques –autonòmiques (Districte Digital de la Comunitat Valenciana), provincials, locals (Alacant 
Futura)–, universitats, Centre ELLIS d’intel·ligència artificial, associacions del sector (AlicanTEC), emprenedors i empreses emergents del 
territori i la implantació d’empreses estatals i de fora.
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TERRITORIS INTEL·LIGENTS.  EL SECTOR DIGITAL D’ALACANT I VOLTANTS 

1.2. CONTEXT SECTORIAL DE L’ANÀLISI

Com assenyalen Martin i Sunley (2003), la impor-
tància de la tipologia de la defi nició i classifi cació 
d’una indústria pot condicionar els resultats de 
l’anàlisi. L’ús de classifi cacions sectorials basades 
en codis-epígrafs, com la classifi cació d’activitats 
econòmiques a la Unió Europea (NACE) i a Espanya 
(CNAE), s’enfronta a possibles difi cultats i errors 
que poden produir resultats distorsionadors (Kile i 
Phillips, 2016). De fet, les dites classifi cacions pre-
senten certs nivells d’incoherència i no fi abilitat 
dins de la mateixa categoria i en les anàlisis de 
comparació (Jacobs i O’Neill, 2003; Bean, 2016).

Tot i les limitacions, és necessari identifi car els 
epígrafs sectorials que es poden incloure en el 
sector digital quan s’aborda una anàlisi quantitati-
va a partir de fonts estadístiques que prenen com 
a referència una determinada classifi cació d’acti-
vitats econòmiques (per exemple, la Classifi cació 
Nacional d’Activitats Econòmiques). Per a fer-ho, 
s’ha optat per la metodologia de l’Institut Nacional 
d’Estadística en l’operació estadística «Indicadors 
del Sector de Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació, TIC».

El marc conceptual en el qual s’engloba el mesu-
rament estadístic de la societat de la informació 
considera quatre elements clau (INE, 2018):

• L’oferta TIC, que engloba les empreses produc-
tores que desenvolupen, produeixen i comerci-
alitzen els béns i serveis TIC i que conformen el 
denominat sector TIC.

• La demanda TIC, que abasta la totalitat d’usu-
aris, públics i privats, de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions.

• Els productes TIC.

• Els continguts i serveis digitals.

A efectes estadístics, la defi nició de sector TIC de 
l’INE es fa mitjançant una enumeració exhaustiva 
de les branques d’activitat corresponents a les em-
preses TIC (enfocament per sectors) i dels produc-
tes TIC (enfocament per productes) (INE 2018). En 
la nostra anàlisi s’ha optat per l’enfocament de sec-
tors. En la taula 1 s’inclouen els epígrafs sectorials 
(quatre dígits) de la CNAE associats al sector TIC.

Taula 1. Activitats sectorials incloses en el sector TIC 
(CNAE, quatre dígits)

Font: INE (2018)

En aquelles fonts estadístiques que no arriben a 
eixe nivell de desagregació, per exemple, a nivell 
de seccions CNAE, s’ha optat per triar la secció J 
«Informació i comunicacions» com el sector de 
referència de l’anàlisi. Les activitats que inclouen 
es mostren en la taula 2.

CNAE

INDÚSTRIA TIC

2611 Fabricació de components electrònics

2612 Fabricació de circuits impresos assemblats

2620 Fabricació d’ordinadors i equips perifèrics

2630 Fabricació d’equips de telecomunicacions

2640 Fabricació de productes electrònics de consum

2680 Fabricació de suports magnètics i òptics

COMERÇ TIC

4651
Comerç en gros d’ordinadors, equips perifèrics i progra-
mes informàtics

4652
Comerç en gros d’equips electrònics i de telecomunica-
cions i components

SERVEIS TIC

EDICIó DE PROGRAMES INFORMàTICS

5821 Edició de videojocs

5829 Edició d’altres programes informàtics

TELECOMUNICACIONS

6110 Telecomunicacions per cable

6120 Telecomunicacions sense fi l

6130 Telecomunicacions per satèl·lit

6190 Altres activitats de telecomunicacions

PROGRAMACIó, CONSULTORIA I ALTRES ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB LA INFORMàTICA

6201 Activitats de programació informàtica

6202 Activitats de consultoria informàtica

6203 Gestió de recursos informàtics

6209
Unes altres serveis relacionats amb les tecnologies de 
la informació i la informàtica

PORTALS WEB, TRACTAMENT DE DADES, ALLOTJAMENT 
I ACTIVITATS RELACIONADES

6311
Tractament de dades, allotjament i activitats relaciona-
des

6312 Portals web

REPARACIó D’ORDINADORS I EQUIPS DE COMUNICACIó

9511 Reparació d’ordinadors i equips perifèrics

9512 Reparació d’equips de comunicació
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Taula 2. Activitats sectorials incloses en la secció J 
«Informació i comunicacions» (CNAE, dos dígits)

Font: Elaboració pròpia a partir de la CNAE-2009.

Gráfi c 1. Tecnologies disruptives amb més potencialitat 
a Alacant i l’entorn (elecció múltiple) (% sobre el total 
de respostes)

Font: Qüestionari en línia «Territoris intel·ligents: el sector digital 
d’Alacant i voltants» i elaboració pròpia.

Tal com es comenta en la introducció, la societat 
digital introdueix canvis i innovacions disruptives 
cada vegada més intensives i accelerades en la 
nostra societat, i molt especialment en les nostres 
empreses. Una qüestió que es posa de manifest en 
la nostra anàlisi. Les cinc tecnologies disruptives 
amb més potencialitat a Alacant i voltants (gràfi c 
1) són: intel·ligència artifi cial i dades massives; 
comerç electrònic, màrqueting digital, SEO-po-
sicionament; Internet de la coses (IoT), indústria 
4.0, ciutats intel·ligents; aprenentatge en línia, 
e-gaming; intel·ligència empresarial, gestió digital. 
Amb un predomini clar de les dos primeres amb 
valors superiors al 70% de les respostes: intel·li-
gència artifi cial i dades massives; comerç electrò-
nic, màrqueting digital, SEO-posicionament.

1.3. CONTEXT TEÒRIC-EMPÍRIC DE L’ANÀLISI

La concentració espacial dels sectors intensius en 
tecnologia i coneixement ens mostren els avan-
tatges associats a les economies d’aglomeració 
(Marshall 1920), sobretot pel que fa a la confor-

mació de clústers amb rellevància de les econo-
mies d’urbanització. En general, els benefi cis de la 
localització s’associen amb avantatges en termes 
d’inputs, costos o ubicació de mercat, així com pels 
efectes derivats de l’aglomeració espacial de les 
empreses (Arauzo-Carod i Manjón-Antolín, 2012). 
Es pot destacar, així mateix, el paper positiu sobre 
la competitivitat de les empreses locals derivat de 
la intensitat de les interaccions i vincles de coo-
peració entre les empreses i institucions ubicades 
a l’interior de districtes industrials i clústers (Be-
cattini, 1992; Bellandi, 1986; Sforzi, 1992; Brusco, 
1992; Porter, 1990, 1998; Boix i Trullén, 2011).

En àrees d’alta tecnologia, les empreses poden ob-
tindre benefi cis de les economies d’aglomeració i 
millorar els avantatges competitius, ja que poden 
tindre un accés més fàcil als fl uxos de coneixe-
ments que es generen a l’interior de les àrees 
per part d’empreses, centres de recerca públics i 
privats, i centres de formació (Camagni, 1991; Au-
dretsch i Feldman, 1996; Russo, 2002; Cooke et al., 
2004; Giner et al., 2017; Acosta et al., 2011).

La localització en grans zones urbanes pot fer que 
siga més fàcil per a les empreses tindre accés a 
serveis avançats, mercats de treball d’alta qualifi -
cació, coneixements, recursos fi nancers, empre-
ses de capital de risc, i nivells elevats d’infraes-
tructures i serveis públics (Glancey, 1998; Eberts 
i McMillan, 1999; Fujita i Thisse 2002; Rosenthal i 
Strange 2004). Les empreses localitzades en àre-
es amb una diversitat industrial i de serveis ele-
vada tindrien, per tant, més probabilitat d’obtindre 
un creixement alt.

Dins de l’àmplia relació de factors de localització 
que es consideren infl uents en el cas de les in-
dústries d’alta tecnologia (Giner 2008a, 2008b), i 
tot i alguns resultats ambigus, podem destacar, a 
manera de síntesi, les conclusions següents:

• Com assenyalen Christy i Ironside’s (1987: 237) 
en revisar els estudis de determinants locacio-
nals pel que fa a les indústries d’alta tecnologia: 
«és clar que no hi ha un acord en l’ordenació de 
les variables locacionals en importància, però 
totes les relacionades amb la mà d’obra ocupen 
un lloc altament destacat».

• En particular, apareixen uns factors relacionats 
dins d’un esquema de causació circular, que 
representen factors residencials més que fac-
tors relacionats amb la localització d’empreses: 
disponibilitat regional de mà d’obra altament 
qualifi cada, un entorn agradable, i equipaments 

58 Edició

59 Activitats cinematogràfi ques, de vídeo i de programes de 
televisió, gravació de so i edició musical

60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió

61 Telecomunicacions

62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb 
la informàtica

63 Serveis d’informació
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culturals, educacionals i d’un altre tipus. Això 
pareix que indica una relació estreta entre la 
qualitat residencial i la innovació empresarial. 
Per tant, la interacció entre diferents factors lo-
cals –dins d’un procés dinàmic de tipus sinèr-
gic– apareix com un prerequisit important per 
a les indústries d’alta tecnologia i la innovació 
empresarial, més que la presència individual.

• Un últim grup de factors (base urbana diver-
sificada amb un teixit empresarial ja existent, 
bon accés a xarxes de transport i comunicació) 
pareix que indica que els centres urbans con-
solidats i els eixos principals de transport i co-
municació són, en termes relatius, més capaços 
d’atraure les indústries d’alta tecnologia. Des-
taca també com algunes àrees situades fora de 
les regions-tipus per a la localització d’indús-
tries d’alta tecnologia han estat capaces també 
de constituir-se en punt de localització per a 
indústries d’alta tecnologia.

Un aspecte també rellevant des del punt de vista 
empíric és el paper dels nòmades digitals. Maki-
moto i Manners (1997) van ser qui de manera 
pionera en 1997 van fer servir el terme nòmada 
digital, a més proporcionaren una reflexió precisa 
de l’estil de vida en el futur, en predir els expo-
nencials augments en els dispositius portàtils per 
a utilitzar internet, els quals «permetran que les 
persones viatgen i visquen on vulguen, ja que la 
faena la podran fer en els seus dispositius, paren 
per a on paren». El nomadisme digital emergeix 
com una dinàmica totalment nova dins de les 
pràctiques laborals, una comunitat de treballa-
dors digitals que aprofiten la flexibilitat laboral i 
l’estil de vida independent (De Juanes 2020).

En el marc teòric-empíric exposat, la nostra anàli-
si qualitativa se centra en l’anàlisi de l’ecosistema 
innovador del sector digital d’Alacant i voltants.

En un ecosistema d’innovació empresarial (An-
dreu, 2019) es pretén generar un hàbitat on se 
sumen els esforços, les perspectives i les poten-
cialitats de diferents organitzacions per anar més 
enllà dels límits de cada una de les entitats i, mit-
jançant la col·laboració, transformar el coneixe-
ment en innovació.

En eixe ambient innovador cada part fa una funció 
o rol concret en l’ecosistema de manera que cada 
actor puga tindre clares quines necessitats ha de 
complir i quins resultats ha d’aportar: informar, 
proveir, capacitar o finançar entre d’altres. Són sis 
les tipificacions que defineixen el model d’ecosis-

tema (Andreu, 2019): articuladores, vinculadores, 
habilitadores, generadores de coneixement , pro-
motors i comunitats.

El terme ecosistema innovador té moltes confluèn-
cies amb el marc conceptual d’«ecosistema em-
prenedor o d’emprenedoria». Spilling (1996) intro-
dueix el concepte d’ecosistema d’emprenedoria 
com «la complexitat i la diversitat dels actors, els 
rols, i factors mediambientals que interactuen per 
a determinar el desenvolupament de l’emprene-
doria en una regió o localitat».

Un ecosistema emprenedor és un conjunt d’ele-
ments individuals que inclouen lideratge, cultura, 
mercats de capitals i consumidors de ment oberta 
que interactuen de manera complexa (Isenberg, 
2010) i en una àrea geogràfica específica (Cohen, 
2006), i influeixen així en la formació i la trajectòria 
final dels diferents actors i potencialment en tota 
l’economia (Spilling, 1996; Iansiti i Levien, 2004).

Apareix un nou corpus de literatura acadèmica en 
l’àmbit de l’emprenedoria dedicat a examinar la 
interacció entre emprenedors, empreses, i el con-
text en què operen (Acs, Stam, Audretsch i O’Con-
nor, 2015). Sussan i Acs (2017) introdueixen un 
marc conceptual per a l’estudi de l’emprenedoria 
en l’era digital i integren dos conceptes ja esta-
blits: l’ecosistema digital i l’ecosistema emprene-
dor. El marc de l’ecosistema emprenedor digital 
consta de quatre conceptes segons Sussan i Acs 
(2017): la governança de la infraestructura digital, 
la ciutadania pel que fa a usuaris digitals, el em-
prenedoria digital i el mercat digital.

L’anàlisi d’un ecosistema s’ha de fer en un sentit 
dinàmic. L’ecosistema d’emprenedoria i innovació 
digital d’Alacant ha evolucionat positivament en 
els últims cinc anys.

Tot i el pessimisme que es pot extraure de l’anà-
lisi de Pedreño i Moreno (2017: 202), els autors 
apunten que «és sorprenent que a Alacant, lluny 
d’abaixar els braços, hem sabut tirar avant projec-
tes que hui són casos d’èxit i referència de l’eco-
nomia digital [...] i són només uns pocs casos de 
l’èxit de l’economia digital a la província, però que 
generalment s’ha desenvolupat de manera aïllada 
i sense el suport institucional que altres indústries 
com el turisme sí que tenen. Ha arribat, per tant, 
el moment de començar a posar en valor la nova 
generació d’emprenedors. L’economia digital ha 
de prendre el comandament en els pròxims anys 
i liderar el creixement i la creació d’ocupació de la 
nostra terra, per a fer-ho fa falta una aposta fer-
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ma de les administracions públiques de qualsevol 
signe polític, amb pactes si cal, un esforç del tei-
xit empresarial per a generar innovació, i un canvi 
de mentalitat de la societat en conjunt. El resultat 
de l’esforç no serà immediat, però en dependrà la 
nostra posició global, perquè a més de ser recone-
guts com la terra del sol i el mar, també ho siguem 
pel nostre talent i la nostra innovació».

Moreno i Pedreño (2019: 78) obtenen resultats 
similars als del seu treball anterior, «les con-
clusions s’allunyen poc de les que vam mostrar 
dos anys en arrere. Quan parlem d’un canvi en el 
model productiu cap a la innovació els resultats 
no poden ser apreciables en un espai tan curt de 
temps, encara que sí les iniciatives adoptades i la 
receptivitat de les empreses. I en eixe sentit hem 
de diferenciar entre un seguit de mesures que 
afecten el territori d’Alacant, com la creació del 
Districte Digital o l’impuls empresarial i institu-
cional canalitzat a partir d’AlicanTEC, i l’absència 
d’un marc de referència tecnològic estatal i d’una 
legislació concorde, i la necessitat de finançament 
per a afrontar els canvis que suposarà per a la 
societat i l’economia la intel·ligència artificial en 
les pròximes dècades».

Amb el nostre treball, pretenem actualitzar la ra-
diografia de l’ecosistema d’emprenedoria i d’in-
novació d’Alacant i l’entorn en el moment actual 
(2021). Per a fer-ho, en l’apartat següent s’aborda 
una anàlisi quantitativa del sector digital d’Alacant 
i voltants a través de diversos indicadors d’inno-
vació; així mateix, s’analitza amb detall la localit-
zació del sector digital, i es mostren els principals 
municipis en què es concentra l’activitat. La ca-
racterització de la innovació en el sector digital 
d’Alacant i voltants mitjançant una anàlisi quanti-
tativa-qualitativa es fa en el tercer apartat, en què 
s’analitzen els aspectes següents: ecosistema 
d’innovació del sector digital, capacitat innovado-
ra del territori pel que fa al teixit empresarial, la 
innovació dels (en els) recursos humans i altres 
processos d’innovació i de canvi en el territori. En 
el quart apartat s’analitzen diverses actuacions 
d’èxit en matèria d’innovació territorial. Finalment, 
es presenten les conclusions de l’estudi pel que fa 
a balanç, oportunitats i propostes de millora.

2. EL SECTOR DIGITAL D’ALACANT I VOLTANTS: 
UNA ANÀLISI QUANTITATIVA

2.1. INDICADORS D’INNOVACIÓ

En el present apartat es tracta de mostrar la po-
sició de les empreses de l’Alacantí en l’àmbit in-
novador mitjançant l’anàlisi d’una sèrie d’indica-
dors que en reflecteixen l’activitat innovadora. En 
concret, s’analitza el nivell d’utilització d’una sèrie 
d’instruments de protecció de la innovació com 
són els dissenys industrials, els noms comercials, 
les marques i patents per part de les empreses. 
D’altra banda, es tracta de determinar la relle-
vància que tenen en els municipis de l’Alacantí els 
sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 
i alta tecnologia, així com els serveis d’alta tec-
nologia, a través de l’anàlisi de les empreses i els 
treballadors pertanyents a les dites activitats en 
el territori.

La innovació, hui en dia, es presenta com un factor 
clau per a incrementar la competitivitat i enfortir 
les posicions de les empreses a l’exterior. Un dels 
instruments de protecció d’activitats innovadores 
són els dissenys industrials, que poden fer que 
un producte siga atractiu, i en motive l’elecció per 
part dels clients.

Pel que fa a les empreses de l’Alacantí, fan un ús 
bastant reduït dels dissenys industrials, sobreïx 
només la capital, Alacant, com el municipi amb un 
nombre més alt de sol·licituds de dissenys indus-
trials. En concret, es pot observar que entre els 
anys 2008 i 2017 la xifra de sol·licituds de dis-
senys industrials al municipi d’Alacant ha variat 
entre un màxim de 26 en el 2011 i un mínim d’11 
en el 2014 (taula 3). En total, en el període d’anys 
dit, el nombre de sol·licituds a Alacant ha ascen-
dit a 184, el 81,7% del total de la comarca. En tot 
el període analitzat, la xifra de sol·licituds de dis-
senys industrials a l’Alacantí ha ascendit a 225, fet 
que suposa el 14,6% del total de la província d’Ala-
cant i el 7,3% del total de la Comunitat Valenciana. 

Un altre dels instruments de què disposa una em-
presa per a protegir-ne un aspecte o signe distin-
tiu és la protecció del nom comercial. A l’Alacan-
tí, el nombre de sol·licituds de noms comercials 
ha oscil·lat entre el 2008 i el 2017 entre 45 i un 
màxim de 102 el 2015, amb un total de 709 en 
tot el període (taula 4 ). L’any 2017, es van regis-
trar 96 sol·licituds de nom comercials a l’oficina 
de patents i marques per part d’empreses de la 
comarca; hi destaca el municipi d’Alacant, on se’n 
van registrar un total de 72. Es pot observar com 
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el nombre de sol·licituds de noms comercials fets 
en tot el període suposa el 30,4% del total de la 
província i el 10,1% de la Comunitat Valenciana. 
Uns percentatges que se situen molt per damunt 
dels registrats en el cas de sol·licituds de dissenys 
industrials.

Una de les formes de protegir la identitat corpo-
rativa és a través del registre de les marques. A 
la comarca de l’Alacantí s’observa com les sol·li-
cituds de registre de marques han anat variant 
entre el 2008 i el 2017, i se situa entre un mínim 
de 414 sol·licituds fetes en l’any 2011 a un mà-
xim de 559 en l’any 2008. En el 2017, última dada 
disponible, es mostren un total de 518 sol·licituds 
(taula 5). D’altra banda, en el conjunt d’anys dit el 
nombre de sol·licituds de marques en l’àrea ha 
ascendit a 4.802. De les quals, les fetes en el mu-
nicipi d’Alacant suposen el 74% del total. En segon 

lloc, es troba Sant Vicent del Raspeig, amb un per-
centatge molt inferior, de només el 9,2% del total. 
Finalment, cal destacar que les sol·licituds regis-
trades en tot el període en el conjunt d’empreses 
de l’Alacantí han representat el 29,7% el total de 
la província i el 10,6% del total de la Comunitat 
Valenciana.

Finalment, s’analitza la utilització de patents per 
part d’empreses de la comarca de l’Alacantí. A 
l’Alacantí el nombre de sol·licituds de patents fe-
tes entre el 2008 i el 2017 ascendeix a 345. De 
les quals, el 48,6% les registren empreses de Sant 
Vicent del Raspeig, mentre que un 45,8% cor-
responen a sol·licituds d’empreses del municipi 
d’Alacant (taula 6). Les sol·licituds registrades pel 
conjunt d’empreses de la comarca representen el 
32,6% del total de la província i el 9,7% de la Co-
munitat Valenciana. 

Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Alacant 20 14 17 26 23 18 11 18 19 18 184

Total de l’Alacantí 22 14 24 31 26 19 23 21 23 22 225

Total de la província 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 la província d’Alacant  

Alacant 15,63 9,27 9,04 12,09 13,86 12,08 9,32 13,64 13,38 12,50 12,00

%/ total CV

Alacant 6,62 4,79 4,91 7,08 7,64 5,31 4,37 6,69 6,57 5,94 6,01

Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Alacant 65 39 39 42 31 47 65 79 59 72 538

Total de l’Alacantí 88 48 50 51 45 59 87 102 83 96 709

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 la província d’Alacant

Alacant 26,00 23,93 24,07 22,83 18,13 21,76 24,07 26,96 21,15 21,05 23,09

%/ total CV

Alacant 9,15 8,42 8,25 7,27 5,84 7,22 7,94 9,25 6,81 6,89 7,70

Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Alacant 475 312 322 264 334 358 383 370 362 375 3555

Total de l’Alacantí 559 426 420 414 440 464 515 529 517 518 4802

Total Prov_Alacant 1734 1395 1458 1374 1468 1544 1695 1801 1889 1791 16149

Total CV 4823 3949 4014 4119 4147 4492 4723 4954 4915 5190 45326

% sobre la província d’Alacant

Alacant 27,39 22,37 22,09 19,21 22,75 23,19 22,60 20,54 19,16 20,94 22,01

Taula 3. Nombre de sol·licituds de dissenys industrials Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).

Taula 4. Nombre de sol·licituds de noms comercials Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).

Taula 5. Nombre de sol·licituds de marques Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).
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Finalment, la informació de subvencions de l’Ofi-
cina espanyola de patents i marques mostra com 
les subvencions concedides per al foment de les 
sol·licituds d’instruments de protecció ascendeix 
a un total de nou a l’Alacantí, que representen el 
22,5% del total concedides a la província (taula 7). 
De les quals, sis corresponen a sol·licituds con-
cedides a empreses d’Alacant, que representen el 
15% del total de la província i el 3,4% del total de 
la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a l’import concedit per a fomentar les 
sol·licituds d’instruments de protecció, les empre-
ses de l’Alacantí van rebre, de manera conjunta, 
el 14,7% del total concedit per a la província i el 
3% de la Comunitat Valenciana. Destaca l’import 
rebut per empreses d’Alacant, que concentren el 
84% del total concedit a empreses de la comarca. 

Després d’analitzar els diferents instruments de 
protecció de la innovació, a continuació,2 es trac-
ta de determinar la rellevància que tenen a la co-
marca de l’Alacantí els sectors manufacturers de 
mitjana-alta tecnologia i alta tecnologia i els ser-

2  També s’han analitzat els dits indicadors d’innovació en termes relati‐
us (respecte del total de treballadors, empreses i població de cada ter‐
ritori) i s’ha arribat a conclusions molt similars. Les dites dades i l’anàlisi 
no s’han incorporat en la redacció de l’informe.

veis d’alta tecnologia,3 a través de l’anàlisi de les 
empreses i els treballadors pertanyents a les acti-
vitats descrites en el territori.

En primer lloc, és destacable com les empreses 
pertanyents a sectors manufacturers d’alta tec-
nologia es concentren bàsicament a Alacant. Les 
dades per als anys compresos entre el 2015 i el 
2019 mostren com el municipi alacantí registra 
un percentatge molt significatiu del total d’empre-
ses dels sectors de la província. En concret, l’any 
2019 a Alacant es localitzen el 75% del total de 
les empreses del sector manufacturer d’alta tec-
nologia de la província. També s’observa com la 
ràtio d’empreses pertanyents als dits sectors res-
pecte al total d’empreses és superior al municipi 
d’Alacant (0,20) que a la província (0,05), la qual 
cosa demostra com la presència d’empreses de 
sectors d’alta tecnologia és significativament su-
perior a Alacant (taula 8).

Pel que fa als sectors manufacturers de tecnolo-
gia mitjana-alta, de nou destaca el municipi d’Ala-
cant, que registra un total de 82 empreses que hi 
pertanyen, que suposen el 21,5% del total de la 

3  La classificació dels sectors d’alta tecnologia utilitzada ha si‐
gut la següent: sectors manufacturers d’alta tecnologia: CNAE09 
21, 26 i 30.3; sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia: 
CNAE09 20, 25.4, 27 a 29, 30 (exclosos 30.1 i 30.3) i 32.5 i serveis 
d’alta tecnologia: CNAE09 59-63 i 72. 

Municipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Alacant 19 17 14 18 15 13 13 16 15 18 158

Total de l’Alacantí 28 34 33 40 31 30 36 40 34 39 345

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 la província d’Alacant

Alacant 15,57 14,05 11,97 16,98 15,63 13,00 12,87 16,00 15,79 17,82 14,92

%/ total CV

Alacant 4,86 4,34 3,51 5,20 4,23 3,60 4,01 5,14 3,83 6,55 4,46

Taula 6. Nombre de sol·licituds de patents Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).

Municipi Nre. subvencions Import total (milers €)

Alacant 6 13505,5

Total Prov_Alacant 40 109625,23

Total CV 175 528287,33

% sobre la província d’Alacant

Alacant 15,00 12,32

%/ total CV  

Alacant 3,43 2,56

Taula 7. Concessions de subvencions OEPM  
(Oficina Espanyola de Patents i Marques)

Font: OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).
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província. També destaca el municipi de Sant Vi-
cent del Raspeig, en el qual hi ha dèsset empre-
ses de mitjana-alta tecnologia, que representen el 
4,5% del total de la província. Tot i que el nombre 
d’empreses dels sectors descrits no és molt ele-
vat, la ràtio que suposen les empreses en cada un 
dels municipis, pel que fa al total d’empreses que 
hi ha, mostra una major representativitat dels dits 
sectors en els municipis d’Alacant i Sant Vicent del 
Raspeig. En concret, en el 2019 a Alacant es re-
gistra una ràtio de 0,72, a Sant Vicent del Raspeig 
d’1,11, mentre que a la província és de 0,61.

Finalment, en el cas del sector de serveis d’alta 
tecnologia, se n’observa en el 2019 una presèn-
cia elevada al municipi d’Alacant, amb un total 
de 260 empreses, que suposen el 36,4% del to-

tal de la província. Els municipis de Sant Vicent 
del Raspeig, amb 27 empreses de serveis d’alta 
tecnologia, i Sant Joan d’Alacant, amb díhuit, tam-
bé mostren un nombre significatiu d’empreses 
del sector, encara que molt inferior al registrat al 
municipi d’Alacant. Cal destacar que, en tots els 
casos, la ràtio d’empreses de serveis d’alta tecno-
logia respecte al total d’empreses de cada muni-
cipi és superior al que es registra de mitjana a la 
província (1,16). En concret, a Alacant la ràtio puja 
a 2,29, a Sant Vicent del Raspeig, a 1,76, i a Sant 
Joan d’Alacant, a 2,70. En definitiva, en l’Alacantí, 
i en particular a la capital, la presència d’empre-
ses de serveis d’alta tecnologia és superior a la 
registrada en el cas de sectors manufacturers de 
tecnologies alta o mitjana-alta.

 Nombre d’empreses %/ total d’empreses de cada àrea

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019(*)

Sectors manufacturers d’alta tecnologia

Agost < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Alacant 23 22 23 22 23 0,22 0,20 0,21 0,20 0,20

Campello, el < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Mutxamel < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Sant Joan d’Alacant < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Sant Vicent del Raspeig < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Total Alacant 23 22 23 29 31 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 

Agost           

Aigües < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Alacant 81 82 82 82 82 0,77 0,76 0,75 0,74 0,72

Campello, el < 5 5 < 5 5 5      

Xixona < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Mutxamel < 5 5 5 < 5 < 5      

Sant Joan d’Alacant < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Sant Vicent del Raspeig 16 18 16 17 17 1,17 1,28 1,08 1,12 1,11

Torre de les Maçanes, la < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Total Alacant 376 399 376 384 381 0,67 0,69 0,64 0,64 0,61

Sector serveis d’alta tecnologia

Agost           

Alacant 210 217 220 237 260 2,00 2,01 2,01 2,13 2,29

Campello, el 8 9 6 8 6 1,08 1,20 0,79 1,00 0,70

Xixona < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Mutxamel 7 10 11 8 7 1,45 2,01 2,18 1,59 1,38

Sant Joan d’Alacant 13 17 17 17 18 2,17 2,75 2,64 2,63 2,70

Sant Vicent del Raspeig 21 19 20 29 27 1,53 1,35 1,35 1,91 1,76

Torre de les Maçanes, la < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Total Alacant 605 618 654 683 714 1,08 1,07 1,12 1,15 1,16

Taula 8. 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 del 2019 corresponents al segon 
trimestre. 
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Pel que fa al nombre de treballadors, l’anàlisi d’afi-
liats a la Seguretat Social en sectors manufactu-
rers d’alta tecnologia en els municipis de l’Alacantí 
mostra com són Alacant i Sant Vicent del Raspeig 
els que registren el major nombre de treballadors. 
En concret, a Alacant en el 2019 hi ha 269 treba-
lladors del sector d’alta tecnologia, que suposen 
el 32,6% del total de la província (taula 9 ). En el 
cas de Sant Vicent del Raspeig, el nombre de tre-
balladors és de 192, que representa el 23,3% de 
la província. Per tant, en els dos municipis es con-
centren més del 55% del total de treballadors de 

sectors manufacturers d’alta tecnologia d’Alacant. 
La ràtio de treballadors dels sectors en relació 
amb el total de treballadors del municipi mostra 
que tant a Alacant com a Sant Vicent, les ràtios 
que es registren són superiors a la de la província.

D’altra banda, pel que fa als sectors manufactu-
rers de mitjana-alta tecnologia, els treballadors 
dels dits sectors es concentren de nou en els mu-
nicipis d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig. En con-
cret, Alacant registra el 2019 un total de 909 treba-
lladors de sectors manufacturers de mitjana-alta 

 Nombre de treballadors %/ total de treballadors de cada àrea

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019(*)

Sectors manufacturers d’alta tecnologia

Agost 9 11 10 11 12 0,56 0,68 0,63 0,67 0,74

Aigües 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alacant 252 272 288 266 269 0,16 0,17 0,17 0,15 0,15

Busot 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campello, el 7 12 15 11 11 0,14 0,23 0,28 0,19 0,18

Xixona 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutxamel 20 21 21 19 23 0,33 0,36 0,35 0,31 0,40

Sant Joan d’Alacant 22 26 14 11 10 0,29 0,32 0,17 0,13 0,11

Sant Vicent del Raspeig 22 22 26 23 192 0,15 0,15 0,16 0,14 1,11

Torre de les Maçanes, la < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Total Alacant 597 667 646 585 825 0,10 0,11 0,10 0,09 0,12

Sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 

Agost < 5 < 5 < 5 5 < 5      

Aigües < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Alacant 798 838 886 886 909 0,51 0,51 0,52 0,50 0,50

Busot < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Campello, el 9 10 7 23 27 0,18 0,19 0,13 0,41 0,44

Xixona 424 431 36 41 42 20,30 20,25 1,67 2,02 1,60

Mutxamel 16 21 19 15 15 0,27 0,36 0,32 0,25 0,26

Sant Joan d’Alacant 15 13 14 14 15 0,20 0,16 0,17 0,16 0,16

Sant Vicent del Raspeig 151 158 167 160 175 1,01 1,06 1,06 0,98 1,01

Torre de les Maçanes, la 7 7 7 7 10 7,45 6,67 6,19 6,73 9,43

Total Alacant 6239 6520 6425 6669 6683 1,09 1,09 1,04 1,04 0,98

Sector serveis d’alta tecnologia

Agost < 5 < 5 < 5 < 5 < 5      

Aigües < 5 < 5 < 5 < 5 0     0,00 

Alacant 3821 4198 4710 5067 5416 2,43 2,57 2,77 2,89 2,98

Busot < 5 < 5 < 5 6 6    1,52 1,47

Campello, el 89 84 55 60 68 1,75 1,60 1,03 1,06 1,11

Xixona 67 90 85 < 5 7 3,21 4,23 3,94  0,27

Mutxamel 48 58 77 64 71 0,80 0,98 1,29 1,06 1,23

Sant Joan d’Alacant 158 195 245 276 287 2,08 2,43 2,89 3,15 3,06

Sant Vicent del Raspeig 235 215 208 241 243 1,57 1,44 1,32 1,48 1,41

Torre de les Maçanes, la 0 < 5 < 5 < 5 < 5 0,00     

Total Alacant 8316 8955 9902 10625 11133 1,45 1,50 1,60 1,65 1,64

Taula 9. 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 del 2019 corresponents al segon 
trimestre.
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tecnologia, que suposen el 13,6% del total de la 
província. En el cas de Sant Vicent del Raspeig, 
amb un total de 175 treballadors, el percentatge 
és d’un 2,6%. Per tant, no és molt signifi cativa la 
presència de treballadors dels sectors a la comar-
ca de l’Alacantí. A més, la ràtio de treballadors de 
sectors manufacturers de mitjana-alta tecnologia 
pel que fa al total de treballadors en cada municipi 
mostra com les ràtios són inferiors a la registrada 
a la província.

Finalment, les dades sobre treballadors de serveis 
d’alta tecnologia mostren una elevada presència a 
l’Alacantí. En concret, a Alacant en el 2019 es regis-
tren un total de 5.416 treballadors, que suposen el 
48,6% del total de la província. El municipi següent 
amb més treballadors de serveis d’alta tecnologia 
és Sant Joan d’Alacant, amb 287, mentre que Sant 
Vicent del Raspeig en registra 241. Cal destacar 
com a Sant Joan d’Alacant i a Alacant la ràtio de 
treballadors de serveis d’alta tecnologia respecte 
del total de treballadors del municipi és molt més 
elevada que la que registra de mitjana la província 
(1,64). A Alacant la ràtio és de 2,98, mentre que a 
Sant Joan d’Alacant és de 3,06, dades que posen 
de manifest la major especialització dels dos mu-
nicipis en serveis d’alta tecnologia.

En defi nitiva, els instruments de protecció de la 
innovació com ara patents, dissenys industrials, 
o la protecció de noms comercials i marques no 
els utilitzen molt les empreses de l’Alacantí. Es 
posa de manifest, per tant, com les empreses fi ns 
al moment no han considerat necessari fer servir 
instruments de protecció de la propietat industri-
al, aspecte que podria servir per a generar una di-
ferenciació i competitivitat empresarial més gran 
respecte de les competidores. D’altra banda, s’ha 
posat de manifest com la presència de sectors 
d’alta tecnologia és més elevada en el municipi 
d’Alacant, en ser la capital de la província i cons-
tituir un focus d’atracció per a les empreses. De 
la mateixa manera, Alacant sobreïx per una major 
especialització en serveis d’alta tecnologia, que 
pot considerar-se una fortalesa, ja que una major 
participació de sectors d’alta tecnologia i d’activi-
tats intensives en coneixement és la base per a 
millorar la productivitat de l’economia.

Gràfi c 2. Valoració de la capacitat innovadora en l’àmbit 
digital de diferents àmbits territorials (categories: 
moderada i lideratge ) (% sobre el total de respostes)

Nota: Mitjana (1 escassa - 4 lideratge) - Comunitat Valenciana 2,6; 
Província d’Alacant 2,6; Alacant i voltants 2, 7.

Font: Qüestionari en línia «Territoris intel·ligents: el sector digital 
d’Alacant i voltants» i elaboració pròpia.

La valoració de la capacitat innovadora en l’àmbit 
digital (gràfi c 2) mostra uns valors similars en els 
tres àmbits territorials en termes mitjans. No obs-
tant això, les respostes associades a la capacitat 
moderada o de lideratge són més importants en 
el nostre àmbit territorial d’anàlisi (Alacant i vol-
tants) que a la província i a la Comunitat Valenci-
ana. La dada que ens ofereix la mitjana (3 mode-
rada) coincideix amb la qualifi cació que assigna el 
baròmetre d’innovació d’Eurostat. 
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2.2. LOCALITZACIÓ DEL SECTOR DIGITAL  
D’ALACANT I VOLTANTS 

En primer lloc, s’aborda una anàlisi de les empre-
ses inscrites i de les persones afiliades a la Segu-
retat Social. El sector TIC el formen les indústries 
manufactureres o de serveis l’activitat principal de 
les quals està vinculada amb el desenvolupament, 
producció, comercialització i ús intensiu de les tec-
nologies de la informació i les comunicacions. El 
marc sectorial de la present anàlisi se centra en la 
secció J, Informació i Comunicacions (CNAE-2009) 
i les seues divisions –incloses en la taula 2.

El sector digital en base a secció J - Informació i 
Comunicacions es localitza en 186 municipis va-
lencians (un 34,2% dels 543 que hi ha). Per tant, 
és un sector amb restriccions locacionals inten-
ses. Els vint municipis més rellevants en nombre 
de persones afiliades a la secció J - Informació i 
Comunicacions són (en orde d’importància) (mapa 
1): València, Alacant, Paterna, Castelló de la Plana, 
Elx, Burjassot, Gandia, Torrent, Riba-roja de Túria, 
Xàtiva, Elda, Alcoi, Benidorm, Sagunt, Torrevieja, 
Orihuela, Almassora, Almussafes, Dénia i Sant Vi-
cent del Raspeig. Vint municipis que concentren 
27.745 treballadors (un 77% de l’ocupació total 
–36.031– de la secció J - Informació i Comunicaci-
ons). Es pot observar com Alacant ocupa el segon 
lloc darrere de València i nou municipis del top-20 
es localitzen a la província d’Alacant. Amb Alacant 

apareix Sant Vicent del Raspeig, en l’àmbit de la 
comarca de l’Alacantí. Si observem la localització 
del sector Informació i Comunicacions en els prin-
cipals municipis valencians es posa de manifest 
la rellevància de les economies d’aglomeració 
(Marshall 1920), i en concret la importància de les 
economies d’urbanització.

Si s’analitzen indicadors relatius, per exemple, el 
percentatge d’afiliats de la secció J «Informació 
i comunicacions» sobre el total d’afiliats del mu-
nicipi (mapa 2), el municipi d’Alacant apareix en 
el lloc deu amb un 2,9%. En l’indicador relatiu de 
densitat (afiliats a la secció J per km2) (mapa 3) 
apareixen en posicions rellevants Alacant (26,45) i 
Sant Joan d’Alacant (14,52).
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Mapa 1. Afi liats a la Seguretat Social en la secció J. Informació i comunicacions (valors absoluts).
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Mapa 2. Afi liats a la Seguretat Social en la secció J. Informació i comunicacions 
(percentatge sobre el total d’afi liats del municipi).
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TERRITORIS INTEL·LIGENTS.  EL SECTOR DIGITAL D’ALACANT I VOLTANTS 

Mapa 3. Afi liats a la Seguretat Social en la secció J. Informació i comunicacions (densitat d’afi liats per km2)
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 2012 2013 2014 2015 2016 2016_% 2016_
VAR 
(2012)

2016_
CL

A. AGRICULTURA, RAMADERIA,  
SILVICULTURA I PESCA

35 44 40 51 46 0,4 31,4 0,1

B. IND. EXTRACTIVES 0 0 0 0 0 0,0  0,0

C. IND. MANUFACTURERA 433 415 421 439 415 3,9 -4,2 0,5

D. SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT

13 13 14 16 16 0,1 23,1 2,4

E. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, ACTIVITATS  
DE SANEJAMENT, GESTIó DE RESIDUS  
I DESCONTAMINACIó

26 25 23 23 25 0,2 -3,8 1,0

F. CONSTRUCCIó 659 630 657 690 726 6,7 10,2 0,8

G. COMERÇ EN GROS I A LA MENUDA; REPARACIó 
DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES

2725 2675 2747 2752 2812 26,1 3,2 1,0

H. TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 483 471 459 464 480 4,5 -0,6 1,1

I. HOSTALERIA 1237 1266 1332 1384 1441 13,4 16,5 1,0

J. INFORMACIó I COMUNICACIONS 186 196 194 217 219 2,0 17,7 2,0

K. ACTIVITATS FINANCERES I D’ASSEGURANCES 210 213 215 222 228 2,1 8,6 0,9

L. ACTIVITATS IMMOBILIàRIES 251 287 308 320 345 3,2 37,5 0,9

M. ACTIVITATS PROFESSIONALS,  
CIENTíFIQUES I TÈCNIQUES

979 945 939 964 991 9,2 1,2 1,5

N. ACTIVITATS ADMINISTRATIVES  
I SERVEIS AUXILIARS

531 519 551 557 572 5,3 7,7 1,7

O. ADMINISTRACIó PúBLICA I DEFENSA;  
SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA

0 0 0 0 0 0,0  0,0

P. EDUCACIó 262 278 297 313 323 3,0 23,3 1,1

Q. ACTIVITATS SANITàRIES  
I DE SERVEIS SOCIALS

513 505 506 515 519 4,8 1,2 1,5

R. ACTIVITATS ARTíSTIQUES, RECREATIVES  
I D’ENTRETENIMENT

204 208 224 250 248 2,3 21,6 1,4

S. ALTRES SERVEIS 802 802 808 822 843 7,8 5,1 1,4

T. ACTIVITATS DE LES LLARS COM A OCUPADORS 
DE PERSONAL DOMÈSTIC

503 505 499 503 499 4,6 -0,8 2,2

U. ACTIVITATS D’ORGANITZACIONS  
I ORGANISMES E.

7 7 6 6 7 0,1 0,0 5,1

TOTAL 10083 10029 10263 10520 10778 100,0 6,9 1,0

Taula 10. Empreses inscrites en la Seguretat Social 
(municipi d’Alacant) segons seccions CNAE (2012-16)

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades 
Territorial. Dades disponibles només fins al 2016.

A Alacant, les empreses del sector TIC registra-
des a la Seguretat Social ascendeixen en el 2016 
a un total de 219, representen tan sols el 2% del 
total del municipi (taula 10). No obstant això, es 
pot observar com les empreses del sector han ex-
perimentat un creixement notable en els darrers 
anys, amb un augment del 17,7% entre el 2012 
i el 2016. Un increment que està molt per sobre 
del registrat de mitjana en el conjunt dels sectors 
econòmics, que s’ha situat en el 6,9%. Per tant, 
s’observa una evolució molt positiva pel que fa a 
la presència d’empreses del sector TIC al municipi 
d’Alacant. D’altra banda, cal ressaltar com Alacant 

mostra una especialització elevada en el sector 
TIC, presenta el sector un quocient de localització 
de 2. Una dada que permet constatar que el pes 
que tenen les empreses del sector TIC en el muni-
cipi en relació amb el total d’empreses és el doble 
del que es registra en el conjunt de la Comunitat 
Valenciana.

Pel que fa a les diferents activitats que conformen 
el sector TIC, hi ha un predomini de les empreses 
de programació, consultoria i altres activitats re-
lacionades amb la informàtica, és a dir, activitats 
de les tecnologies de la informació. En concret, el 
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nombre d’empreses del subsector és de 94, que 
suposen pràcticament el 43% de les empreses del 
sector TIC a Alacant (taula 11). En segon lloc, des-
taquen les empreses de telecomunicacions, amb 
un total de 41, seguides dels serveis d’informació 
amb 32. Finalment, se situen les empreses d’acti-
vitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes 
de televisió, gravació de so i edició musical, amb 
un total de 22, les empreses d’edició, díhuit, i, fi-
nalment, les activitats de programació i emissió 
de ràdio i televisió, dotze. 

Tot i que en termes absoluts, com s’acaba d’asse-
nyalar, les activitats de programació, consultoria i 
altres activitats relacionades amb la informàtica 
són les que concentren la major part d’empreses 
del sector TIC, l’especialització d’Alacant en el sec-
tor TIC és més acusada en altres subsectors que 
presenten quocients de localització més elevats. 
En concret, destaquen les activitats de programa-
ció i emissió de ràdio i televisió, amb un quocient 
de localització de 3,7, les activitats cinematogràfi-
ques, de vídeo i de programes de televisió, grava-
ció de so i edició musical amb un valor de 3 (tau-
la 11). També registren quocients de localització 
amb valors superiors a 2,5 les activitats de serveis 
d’informació i les telecomunicacions. En definitiva, 
la importància de les activitats esmentades en el 
conjunt d’Alacant és superior a la grandària rela-
tiva dels dits sectors en la Comunitat Valenciana.

Com ja s’ha assenyalat, l’evolució del nombre 
d’empreses del sector TIC ha sigut positiva entre 
els anys 2012 i 2016, en què ha experimentat un 
creixement del 17,7%. Destaca amb una evolució 
més positiva de la mitjana el subsector d’activitats 
cinematogràfiques, de vídeo i de programes de te-

levisió, gravació de so i edició musical, que registra 
un augment del 83,3% en el període. També creix 
en gran mesura el nombre d’empreses del sector 
de programació, consultoria i altres activitats re-
lacionades amb la informàtica, amb un augment 
del 49,2%. Per contra, els subsectors d’edició i de 
serveis d’informació, experimenten un retrocés en 
el període considerat.

L’anàlisi del nombre de treballadors afiliats en 
activitats d’Informació i comunicacions mostra, 
l’any 2019, com el municipi d’Alacant concentra 
el 14,6% dels treballadors afiliats a la Comunitat 
Valenciana (taula 12). També destaca com els tre-
balladors afiliats a eixes activitats es localitzen fo-
namentalment en el municipi d’Alacant, tenen una 
presència molt escassa en la resta de municipis 
de la comarca de l’Alacantí. En concret, en el 2019 
el nombre d’afiliats en el sector és de 5.323, que 
suposen el 91,4% del total de la comarca. Sant 
Vicent del Raspeig, amb 205 treballadors i Sant 
Joan d’Alacant amb 140 són els municipis que se 
situen darrere d’Alacant, encara que com es pot 
observar amb un nombre molt allunyat dels afili-
ats a la capital.

En els últims anys s’observa una evolució positi-
va del nombre d’afiliats a Alacant en les activitats 
d’Informació i comunicacions. En concret, entre el 
2016 i el 2019, es registra un increment del 19,1%. 
No obstant això, el pes que representen respecte 
al total d’afiliats en eixes activitats en el conjunt 
valencià ha anat disminuint. Si el 2016 represen-
taven el 15,1% de total, el 2019 el percentatge s’ha 
situat en el 14,6%.

 2012 2013 2014 2015 2016 2016_% 2016_
VAR 
(2012)

2016_
CL

58 Edició 25 21 21 20 18 0,2 -28,0 1,4

59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de 
programes de televisió, gravació de so i edició 
musical

12 16 17 20 22 0,2 83,3 3,0

60 Activitats de programació i emissió de ràdio 
i televisió

10 9 8 9 12 0,1 20,0 3,7

61 Telecomunicacions 38 37 38 41 41 0,4 7,9 2,6

62 Programació, consultoria i altres activitats 
relacionades amb la informàtica

63 70 76 93 94 0,9 49,2 1,6

63 Serveis d’informació 38 43 34 34 32 0,3 -15,8 2,8

J. INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 186 196 194 217 219 2,0 17,7 2,0

Taula 11. Empreses inscrites en la Seguretat Social 
(municipi d’Alacant): codis CNAE de la secció J

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades 
Territorial.
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D’altra banda, l’anàlisi del nombre de treballadors 
afiliats a la Seguretat Social a Alacant en els di-
ferents sectors econòmics mostra com les acti-
vitats de la Informació i comunicació representen 
el 2,9% del total del municipi (taula 13). Per tant, 
el pes del sector TIC a Alacant és superior quant a 
treballadors afiliats que en el cas d’empreses ins-
crites a la Seguretat Social (2% el 2016). L’evolució 
que han mostrat els treballadors afiliats a les acti-
vitats d’Informació i comunicacions entre el 2012 i 
el 2019 és positiva, amb un creixement del 28,2%. 
Un augment que és superior al que es registra de 
mitjana en el conjunt de sectors (20,3%).

Com ja s’ha posat de manifest, tot i que la relle-
vància del sector no és molt elevada en el conjunt 
d’empreses i treballadors del municipi, es pot as-
senyalar que Alacant presenta una especialització 
en el sector TIC. El quocient de localització pel que 
fa als treballadors afiliats al sector, puja a 1,6. Per 
tant, el pes que tenen els treballadors afiliats en 
activitats de la informació i comunicació a Alacant 
respecte del total de treballadors del municipi és 
superior a la mateixa ràtio en el conjunt valencià. 
No obstant això, el quocient de localització és su-
perior pel que fa a nombre d’empreses (2) que en 
treballadors afiliats (1,6). 

D’altra banda, l’anàlisi dels treballadors afiliats en 
els diferents subsectors que comprenen el sector 
d’Informació i comunicacions (dades disponibles 
fins al 2016), mostra de manera clara el predomi-
ni del subsector de programació, consultoria i al-
tres activitats relacionades amb la informàtica. En 
concret, el nombre de treballadors del subsector 
ascendeix a un total de 2.338, que suposa el 54% 
del total dels afiliats en activitats d’Informació i co-
municacions (taula 1 4 ). En segon lloc, sobreïx el 
subsector de telecomunicacions amb 1.178 treba-
lladors, que representa el 27,4% del total. Per tant, 
les dos activitats concentren més del 80% del total 
de treballadors del sector d’Informació i comuni-
cacions. L’evolució del nombre de treballadors afi-
liats en els dos subsectors en el període comprés 
entre el 2012 i el 2016 és molt diferent. En concret, 
en eixos anys el subsector de telecomunicacions 
perd pes, passa de suposar en el 2012 el 45% 
del total de treballadors del sector d’Informació i 
comunicacions, al 27% en el 2016. Per contra, el 
subsector d’activitats de programació, consultoria 
i altres activitats relacionades amb la informàtica, 
registra un creixement en els mateixos anys del 
68,9%, passa de concentrar el 33,3% del total de 
treballadors d’activitats d’informació i comunica-
cions en el 2012 al 54% en el 2016.

 2016  % 2017 % 2018 % 2019  %

03002 - Agost - - - - - - 5 0,0

03004 - Aigües - - - - - - - -

03014 - Alacant 4305 15,1 4805 15,5 5043 14,8 5323 14,6

03046 - Busot 6 0,0 6 0,0 8 0,0 8 0,0

03050 - Campello, el 88 0,3 62 0,2 62 0,2 70 0,2

03083 - Xixona 9 0,0 5 0,0 5 0,0 8 0,0

03090 - Mutxamel 63 0,2 76 0,2 67 0,2 65 0,2

03119 - Sant Joan d’Alacant 78 0,3 105 0,3 145 0,4 140 0,4

03122 - Sant Vicent del Raspeig 156 0,5 168 0,5 221 0,6 205 0,6

03132 - Torre de les Maçanes, la - - - - - - - -

L’Alacantí 4709 16,6 5232 16,9 5557 16,3 5826 16,0

Província d’Alacant 8540 30,0 9409 30,3 10110 29,6 10744 29,4

Comunitat Valenciana 28434 100,0 31016 100,0 34188 100,0 36504 100,0

Taula 12. Persones afiliades a la Seguretat Social en la 
secció Informació i comunicacions (l’Alacantí) (2016-19)

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades 
Territorial.

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019_%
2019_2012
Var(%)

2019
_CL

J. INFORMACIó I 
COMUNICACIONS

4152 3348 3484 3963 4305 4805 5043 5323 2,9 28,2 1,6

TOTAL 151152 147115 151185 157014 163227 169958 175490 181833 100,0 20,3 1,0

Taula 13. Persones afiliades a la Seguretat Social (Alacant) 
segons seccions CNAE (2012-16)

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades 
Territorial.
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 2012 2013 2014 2015 2016 2016_%
2016_
VAR
(2012)

2016_
CL

58 Edició 319 294 295 282 271 0,2 -15,0 0,9

59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de 
programes de televisió, gravació de so i edició 
musical

121 123 158 158 165 0,1 36,4 1,0

60 Activitats de programació i emissió de ràdio 
i televisió

194 206 80 91 94 0,1 -51,5 1,2

61 Telecomunicacions 1875 1159 1206 1217 1178 0,7 -37,2 2,3

62 Programació, consultoria i altres activitats 
relacionades amb la informàtica

1384 1256 1500 1955 2338 1,4 68,9 1,8

63 Serveis d’informació 259 310 245 260 259 0,2 0,0 1,1

J. INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 4152 3348 3484 3963 4305 2,6 3,7 1,5

LOCALITAT PROVÍNCIA
NRE.  
EMPRESES

% EMPLEATS %
FACTURACIÓ
(milers €)

%

VALÈNCIA València 1006 29,1 5740 27,0 805377,4 29,7

ALACANT Alacant 336 9,7 3239 15,2 265779,6 9,8

ELX Alacant 180 5,2 1168 5,5 142648,9 5,3

CASTELLó DE LA 
PLANA

Castelló 166 4,8 1213 5,7 136186,8 5,0

PATERNA València 159 4,6 2480 11,7 291290,0 10,7

GANDIA València 78 2,3 562 2,6 84232,7 3,1

TORRENT València 50 1,4 336 1,6 23455,4 0,9

ALCOI Alacant 44 1,3 213 1,0 16204,1 0,6

ORIHUELA Alacant 43 1,2 126 0,6 11777,0 0,4

DÉNIA Alacant 42 1,2 139 0,7 21487,5 0,8

TOTAL TOP-10  2104 60,9 15216 71,6 1798439,4 66,3

TOTAL COMUNITAT 
VALENCIANA

 3454 100,0 21261 100,0 2712914,0 100,0

Taula 14. Persones afiliades a la Seguretat Social 
(Alacant): codis CNAE de la secció J.

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades 
Territorial.

Taula 15. Localització del sector TIC a la Comunitat 
Valenciana: municipis més rellevants en nombre 
d’empreses (top-10)

Font: SABI i elaboració pròpia.

 (A)      (B)   

LOCALITAT
NRE.  
EMPRESES

% EMPLEATS % FACTURACIÓ %
ESTABLIMENTS 
(*)

(A)+(B) %

ALACANT 336 9,7 3239 15,2 265779,6 9,8 119 455 9,7

SANT VICENT DEL 
RASPEIG

34 1,0 104 0,5 16627,8 0,6 14 48 1,0

SANT JOAN D’ALACANT 18 0,5 62 0,3 3889,6 0,1 7 25 0,5

MUTXAMEL 15 0,4 56 0,3 4188,8 0,2 9 24 0,5

EL CAMPELLO 14 0,4 42 0,2 2244,4 0,1 6 20 0,4

AIGÜES 1 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0

BUSOT 1 0,0 2 0,0 72,6 0,0   0,0

L’ALACANTí 419 12,1 3505 16,5 292802,7 10,8 155 574 12,3

TOTAL COMUNITAT  
VALENCIANA

3454 100,0 21261 100,0 2712914,0 100,0 1227 4681 100,0

Taula 16. Empreses i establiments del sector TIC a la 
comarca de l’Alacantí

(*)Establiments d’empreses amb seu social al municipi 
corresponent o en altres municipis d’Espanya.

Font: SABI i elaboració pròpia.
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Finalment, destaca com Alacant, tot i haver vist 
reduït el pes dels treballadors afiliats al subsector 
de telecomunicacions, té una especialització ele-
vada en el sector, amb un quocient de localitza-
ció de 2,3. També s’observa l’especialització en el 
subsector de programació, consultoria i altres ac-
tivitats relacionades amb la informàtica, amb un 
quocient de localització d’1,8. Per tant, el pes de 
les activitats descrites en el conjunt d’Alacant és 
superior al pes relatiu que mostren a la Comunitat 
Valenciana.

En definitiva, tot i que les activitats del sector d’In-
formació i comunicacions no tenen un gran pes 
dins del conjunt d’activitats d’Alacant, s’observa 
com en els últims anys han registrat una evolució 
positiva i ha augmentat el nombre d’empreses i 
de treballadors afiliats a eixes activitats. A més, es 
posa en relleu l’especialització d’Alacant en el sec-
tor TIC, amb quocients de localització que mostren 
el major pes d’eixes activitats en el municipi en re-
lació amb el pes que tenen en el conjunt valencià, 
tant en nombre d’empreses com en treballadors 
afiliats. També és destacable que dins del sector 
TIC a Alacant hi ha un predomini del subsector de 
programació, consultoria i altres activitats relaci-
onades amb la informàtica i el subsector de te-
lecomunicacions. Dos subsectors que concentren 
percentatges molt elevats del total d’empreses i 
de treballadors de sector TIC del municipi. A més, 
és el primer, el de programació, consultoria i al-
tres activitats relacionades amb la informàtica, el 
que ha anat registrant una evolució més positiva 
en els darrers anys, tant en empreses com en 
nombre de treballadors.

La segona part de l’anàlisi de localització del sec-
tor TIC a Alacant es fa a partir de les dades obtin-
gudes del sistema d’anàlisi de balanços ibèrics 
- SABI (corresponents al 2019). SABI és una eina 
que conté informació sobre els balanços que pre-
senten més d’1,2 milions d’empreses espanyoles. 
Per a l’anàlisi es parteix de la definició de sector 
TIC que fa servir l’INE (Indicadors del sector de 
tecnologies de la informació i les comunicacions 
[TIC]).

A la Comunitat Valenciana, el sector TIC es con-
centra especialment al municipi de València, on 
es localitzen el 29% de les empreses, el 27% dels 
treballadors i pràcticament el 30% de la factura-
ció (taula 15). En segon lloc, destaca el municipi 
d’Alacant, que registra el 9,7% del total d’empre-
ses, el 15,2% dels treballadors i vora el 10% de la 
facturació. Després hi ha Elx, Castelló de la Plana 
i Paterna. Com es pot observar, els cinc munici-

pis esmentats concentren el 53,5% de les empre-
ses del sector TIC de la Comunitat Valenciana, el 
65,1% dels treballadors i el 60,5% de la facturació.

A la comarca de l’Alacantí es localitzen 419 em-
preses del sector TIC, que representen el 12,1% 
del total de la Comunitat Valenciana. De manera 
conjunta, les dites empreses donen faena a més 
de 3.500 treballadors; concentren el 16,5% del to-
tal de treballadors del sector a la Comunitat Va-
lenciana (taula 16). D’altra banda, es pot observar 
com en l’Alacantí hi ha 155 establiments d’empre-
ses del sector TIC que tenen la seu social en la 
comarca o en altres municipis d’Espanya. El per-
centatge que suposen les empreses amb els esta-
bliments de sector TIC en relació amb el total de 
la Comunitat Valenciana és del 12,3%. Per tant, es 
manté el mateix pes que en el cas de considerar 
només el nombre d’empreses (12,1%).

Tal com s’ha assenyalat, és al municipi d’Alacant 
on hi ha una presència més important del sector 
TIC. En concret, a Alacant es localitzen el 80% del 
total d’empreses del sector TIC de la comarca, el 
92% dels treballadors i el 91% de la facturació. El 
segon municipi amb més presència d’empreses 
del sector TIC és Sant Vicent del Raspeig, però su-
posen tan sols el 8% del total de la comarca. A 
més, hi ha altres municipis que també registren 
alguna activitat en el sector TIC, com són Sant 
Joan d’Alacant, Mutxamel, el Campello, Aigües i 
Busot. La resta de municipis de la comarca, Agost, 
Xixona i la Torre de les Maçanes no registren cap 
empresa del sector TIC. En definitiva, es posa en 
relleu com el sector es concentra bàsicament a la 
capital de la província. 

L’anàlisi de les diferents activitats englobades 
dins del sector TIC al municipi d’Alacant permet 
oferir una imatge detallada de l’especialització 
del municipi en el sector. Així, es pot assenyalar 
com hi ha un predomini clar dels serveis TIC, que 
concentren el 78% del total d’empreses del sector, 
el 87,7% de l’ocupació i el 66,7% de la facturació 
(taula 17). El comerç TIC té una presència notable, 
encara que molt inferior als serveis TIC, amb per-
centatges que ascendeixen al 20% respecte al to-
tal d’empreses del sector, 11% dels treballadors i 
el 27% de la facturació. Finalment, la indústria TIC 
té un pes mínim a Alacant, amb tan sols sis em-
preses, que suposen l’1,8% del total de les empre-
ses del sector TIC. No obstant això, cal assenyalar 
que suposen tan sols l’1,4% dels treballadors TIC, 
i concentren un percentatge molt més gran de la 
facturació, en concret, el 6,4%. S’observa com es 
tracta fonamentalment d’empreses de fabricació 
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 (A)  (B)     
QUOCIENTS  
DE LOCALITZACIÓ  
(COM. VALENCIANA)

CNAE  NRE. % EMP % FAC %
(B)/
(A)

NRE. EMP FAC

INDÚSTRIA TIC 6 1,8 46 1,4 17010,7 6,4 7,7 0,4 0,2 0,7

2611 Fabricació de components electrònics 1 0,3 7 0,2 806,3 0,3 7,0 0,2 0,1 0,1

2612
Fabricació de circuits impresos 
assemblats

 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

2620
Fabricació d’ordinadors i equips 
perifèrics

3 0,9 3 0,1 422,7 0,2 1,0 0,7 0,1 0,3

2630
Fabricació d’equips de telecomuni-
cacions

 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

2640
Fabricació de productes electrònics 
de consum

2 0,6 36 1,1 15781,7 5,9 18,0 1,0 0,8 2,4

2680
Fabricació de suports magnètics i 
òptics

 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

COMERÇ TIC 68 20,2 352 10,9 71511,4 26,9 5,2 1,1 0,7 0,8

4651
Comerç en gros d’ordinadors, equips 
perifèrics i programes informàtics

32 9,5 187 5,8 35573,0 13,4 5,8 1,7 1,3 1,4

4652
Comerç en gros d’equips electrònics i 
de telecomunicacions i components

36 10,7 165 5,1 35938,3 13,5 4,6 0,9 0,4 0,6

SERVEIS TIC 262 78,0 2841 87,7 177257,5 66,7 10,8 1,0 1,1 1,2

EDICIó DE PROGRAMES INFORMàTICS
2 0,6 3 0,1 78,9 0,0 1,5 0,5 0,1 0,0

5821 Edició de videojocs 1 0,3 2 0,1 31,6 0,0 2,0 0,9 0,1 0,0

5829 Edició d’altres programes informàtics 1 0,3 1 0,0 47,3 0,0 1,0 0,4 0,0 0,1

TELECOMUNICACIONS 54 16,1 1292 39,9 80225,1 30,2 23,9 1,1 2,3 2,6

6110 Telecomunicacions per cable 6 1,8 1104 34,1 64918,3 24,4 184,0 0,9 4,8 6,6

6120 Telecomunicacions sense fil 5 1,5 11 0,3 569,6 0,2 2,2 1,1 0,3 0,3

6130 Telecomunicacions per satèl·lit  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

6190 Altres activitats de telecomunicacions 43 12,8 177 5,5 14737,1 5,5 4,1 1,2 0,6 0,8

PROGRAMACIó, CONSULTORIA I 
ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES 
AMB LA INFORMàTICA

180 53,6 1429 44,1 89249,0 33,6 7,9 1,0 0,8 0,0

6201 Activitats de programació informàtica 38 11,3 415 12,8 23960,6 9,0 10,9 0,7 0,9 1,1

6202 Activitats de consultoria informàtica 46 13,7 185 5,7 15020,5 5,7 4,0 1,3 0,5 1,0

6203 Gestió de recursos informàtics 10 3,0 112 3,5 6363,7 2,4 11,2 0,7 1,3 1,9

6209
Altres serveis relacionats amb les 
tecnologies de la informació i la 
informàtica

86 25,6 717 22,1 43904,2 16,5 8,3 1,1 0,9 0,7

PORTALS WEB, TRACTAMENT DE 
DADES, ALLOTJAMENT I ACTIVITATS 
RELACIONADES

18 5,4 101 3,1 6747,7 2,5 5,6 1,4 1,1 0,9

6311
Tractament de dades, allotjament 
(hosting) i activitats relacionades

11 3,3 30 0,9 2735,2 1,0 2,7 1,8 0,5 0,9

6312 Portals web 7 2,1 71 2,2 4012,6 1,5 10,1 1,0 2,1 0,9

REPARACIó D’ORDINADORS I EQUIPS 
DE COMUNICACIó

8 2,4 16 0,5 956,8 0,4 2,0 0,7 0,3 0,4

9511
Reparació d’ordinadors i equips 
perifèrics

6 1,8 14 0,4 904,6 0,3 2,3 0,7 0,4 0,5

9512 Reparació d’equips de comunicació 2 0,6 2 0,1 52,2 0,0 1,0 1,0 0,2 0,1

TOTAL  336 100,0 3239 100,0 265779,6 100,0 9,6 1,0 1,0 1,0

Taula 17. El sector TIC d’Alacant segons branques 
d’activitat (CNAE-2009)

Nota: La definició d’activitats i sectors TIC es basa en la utilitzada 
en l’INE (Indicadors del sector de tecnologies de la informació i les 
comunicacions [TIC]).

Font: SABI i elaboració pròpia.
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de productes electrònics de consum. A més, el 
quocient de localització de l’activitat pel que fa a 
facturació arriba a un valor molt elevat (2,4), cosa 
que posa de manifest que el pes que té l’activitat 
en el municipi és molt superior al que registra de 
mitjana la Comunitat Valenciana.

Pel que fa al comerç TIC, les dos activitats que en-
globa tenen un pes similar dins del sector TIC a 
Alacant, tant en nombre d’empreses, com en ocu-
pació i facturació. Així, el comerç en gros d’ordi-
nadors, equips perifèrics i programes informàtics 
suposa el 9,5% del total d’empreses del sector, el 
5,8% dels treballadors i el 13,4% de la facturació. 
L’altra activitat inclosa dins del comerç TIC, el co-
merç en gros d’equips electrònics i de telecomu-
nicacions i components arriba a uns percentatges 
del 10,7% del total d’empreses, 5,1% de l’ocupació 
i 13,5% de la facturació. Encara que el pes dins 
del sector és similar al municipi, cal ressaltar que 
l’activitat de comerç en gros d’ordinadors, equips 
perifèrics i programes informàtics arriba a quoci-
ents de localització superiors a 1. Una dada que 
revela una especialització més gran del municipi 
en l’activitat, amb un pes en relació amb el conjunt 
d’activitats del municipi superior al que es regis-
tra en el conjunt valencià.

Pel que fa als serveis TIC, destaca com l’activi-
tat que concentra un percentatge de l’ocupació 
més alt és la programació, consultoria i altres 
activitats relacionades amb la informàtica, amb 
un 44,1% del total de l’ocupació del sector TIC a 
Alacant. Les empreses del subsector suposen un 
53,6% del total del sector TIC al municipi i la fac-
turació, el 33,6%. Destaca com dins del subsector, 
són les activitats d’altres serveis relacionats amb 
les tecnologies de la informació i la informàtica 
i les activitats de programació informàtica les 
que tenen un pes més gran, amb un 22,1% de la 
facturació i un 12,8% respectivament. En segon 
lloc, també tenen un pes rellevant dins dels ser-
veis TIC les activitats de telecomunicacions que, 
tot i que concentren només el 16,1% del nombre 
d’empreses del sector TIC, tenen una importància 
més gran pel que fa a l’ocupació, amb el 39,9 % 
del total del sector, i a la facturació, amb el 30,2%. 
A més, es pot observar com Alacant presenta una 
especialització elevada en telecomunicacions, 
amb quocients de localització molt elevats en el 
cas d’ocupació (2,3) i de la facturació (2,6). Una 
especialització que es correspon fonamentalment 
amb l’activitat de telecomunicacions per cable, 
els quocients de localització se situen en 4,8 en 
ocupació i 6,6 en facturació. En definitiva, el pes 

de l’activitat en el conjunt de sectors d’Alacant és 
molt superior a la que es registra de mitjana en 
el conjunt de la Comunitat Valenciana. A més, cal 
destacar que el nombre d’empreses és molt reduït 
(6); i es tracta d’empreses de grans dimensions, 
amb una mitjana de 184 treballadors.

Un altre dels subsectors inclosos dins dels ser-
veis TIC és el de portals web, tractament de dades, 
allotjament i activitats relacionades. Les empre-
ses del subsector suposen el 5,4% del total de les 
empreses del sector TIC, el 3,1% de l’ocupació i el 
2,5% de la facturació. Tot i que el pes és reduït en 
el conjunt del sector TIC d’Alacant, es pot observar 
com presenta quocients de localització elevats. En 
concret, l’activitat de tractament de dades, allot-
jament (hosting) i activitats relacionades presenta 
un quocient de localització pel que fa a nombre 
d’empreses d’1,8, mentre que el subsector de 
portals web registra un quocient de localització en 
ocupació de 2,1. Per tant, el pes que tenen en el 
conjunt d’activitats econòmiques d’Alacant és su-
perior al que es registra de mitjana en el conjunt 
valencià, i es mostra una especialització més gran 
del municipi en eixes activitats.

Finalment, les activitats de reparació d’ordinadors 
i equips de comunicació, així com l’edició de pro-
grames informàtics tenen un pes mínim dins del 
sector de serveis TIC.

En definitiva, l’anàlisi del sector TIC al municipi 
d’Alacant permet constatar com són els serveis 
TIC els que tenen més rellevància, especialment 
pel que fa a empreses i a ocupació, ja que con-
centren pràcticament el 80% i el 90% del sector, 
respectivament. Dins dels serveis TIC destaquen 
pel que fa a ocupació i facturació les telecomu-
nicacions i, en particular, les telecomunicacions 
per cable (34% l’ocupació del total del sector TIC i 
24,4% de la facturació). També tenen un pes molt 
significatiu les activitats de programació informà-
tica i altres serveis relacionats amb les tecnologi-
es de la informació i la informàtica. Unes activitats 
que suposen de manera conjunta el 35% del total 
de l’ocupació del sector TIC a Alacant.

Les evidències observades pel que fa a la concen-
tració espacial del sector digital a la Comunitat 
Valenciana i a l’entorn d’Alacant es poden emmar-
car en el marc de la literatura existent exposada 
en l’apartat 1.3. 
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TERRITORIS INTEL·LIGENTS.  EL SECTOR DIGITAL D’ALACANT I VOLTANTS 

3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ EN EL 
SECTOR DIGITAL D’ALACANT I VOLTANTS: UNA 
ANÀLISI QUANTITATIVA-QUALITATIVA

3.1. ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ DEL SECTOR  
DIGITAL

A. ENTITATS DE CONEIXEMENT, FORMACIÓ  
I INVESTIGACIÓ I APRENENTATGE

• UNIVERSITAT D’ALACANT (ESCOLA POLITÈCNI-
CA SUPERIOR, PARC CIENTíFIC, HUB EL ÁTICO 
OPEN FUTURE...)

La Universitat d’Alacant desenvolupa un paper 
molt important per al sector tecnològic i digital 
de l’entorn. La Universitat es troba situada a Sant 
Vicent del Raspeig, limítrof amb Alacant, i la in-
tegren diferents facultats i l’Escola Politècnica 
Superior (EPS).4 L’EPS desenvolupa una labor do-
cent i d’investigació científica i tècnica important 
en diverses àrees de coneixement vinculades al 
sector digital. Entre els diferents títols oficials que 
ofereix destaquen els graus de la branca industri-
al i aeronàutica (grau en Enginyeria Química i grau 
en Enginyeria Robòtica), els graus de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (grau en En-
ginyeria Informàtica, en Enginyeria Multimèdia, i 
en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació 
i el doble grau en Enginyeria Informàtica i ADE) i 
el grau en Enginyeria Biomèdica en la branca de 
Ciència i Tecnologies per a la Salut. A més, l’EPS 
ofereix ensenyaments de màster i doctorat a tra-
vés dels programes dels departaments adscrits a 
l’Escola. Entre la formació de postgrau (màsters 
universitaris) podem destacar: Enginyeria Infor-
màtica, Desenvolupament d’Aplicacions i Serveis 
Web, Desenvolupament de Programari per a Dis-
positius Mòbils, Enginyeria de Telecomunicació, 
Ciberseguretat, Ciència de Dades, Automàtica i 
Robòtica.

Pel que fa a la labor investigadora, junt amb l’Ins-
titut Universitari d’Investigació Informàtica5 com-
post per un excel·lent i entusiasta equip de més 
de cent vint persones amb una trajectòria inves-
tigadora de gran qualitat, en diferents àrees re-
lacionades amb la informàtica, són nombrosos 
els grups d’investigació en les diferents àrees de 
coneixement de l’àmbit tecnològic i digital. Final-
ment, és molt destacable el paper de la Universitat 
en la transferència de tecnologia, a través de nom-
brosos projectes innovadors que despleguen els 

4  https://eps.ua.es/
5 https://web.ua.es/es/iuii/

grups d’investigació i que pretenen aportar solu-
cions a demandes o problemes empresarials, així 
com a moltes necessitats socials. Des d’un enfo-
cament més econòmic-empresarial, és important 
destacar la contribució de l’Institut Interuniversi-
tari d’Economia Internacional, amb una línia d’in-
vestigació sobre economia digital.6 D’altra banda, 
des de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials 
s’imparteix formació especialitzada en l’àmbit del 
màrqueting i comunicació digital. També exerceix 
un paper rellevant en el suport de l’emprenedoria, 
en molts casos en l’àmbit digital, el Centre d’Ocu-
pació7 de la Universitat d’Alacant. Els Premis Im-
puls a Iniciatives Innovadores es convoquen cada 
any en col·laboració amb la Fundació Parc Científic 
d’Alacant, dins de la UA:Emprén, el programa que 
impulsa l’emprenedoria en la Universitat d’Alacant.

D’altra banda, al costat del campus universitari se 
situa el Parc Científic d’Alacant (PCA)8 que es con-
cep com a espai d’innovació per a incentivar les 
relacions entre les empreses i la universitat i per 
a dinamitzar la transferència de tecnologia. S’ha 
construït un espai amb unes infraestructures de 
qualitat en el qual se situen empreses innovado-
res, instituts d’investigació i laboratoris mixtos de 
R+D Universitat-Empresa. A través de la proximi-
tat entre empreses i institucions que compartei-
xen serveis cientificotècnics es vol facilitar l’esta-
bliment de xarxes i aliances i un assessorament 
professionalitzat, per a aconseguir sinergies entre 
la universitat i les empreses.

La Fundació Empresa Universitat d’Alacant (Fun-
deun)9 té com a missió establir sinergies entre 
el món empresarial i l’universitari a través de la 
promoció de la innovació, la cooperació, la creació 
d’empreses per part d’universitaris, la formació 
especialitzada i l’ocupació de qualitat. És rellevant 
la contribució a l’emprenedoria i l’aposta per la 
transformació digital.

Finalment, destaca una iniciativa que s’impulsa 
des del sector privat, en concret l’empresa Tele-
fónica, en col·laboració amb la Universitat d’Ala-
cant, el Hub El Ático Open Future.10 És un espai 
d’incubació i acceleració de projectes tecnològics, 
que cerca arreplegar talent que prové de la Uni-
versitat d’Alacant, donant suport i accelerant pro-
jectes tecnològics innovadors. En concret, el hub 

6 https://iei.ua.es/es/paginas/investigacion/lineas-de-investigaci-
on-fichas/economia-digital.html
7 https://web.ua.es/centro-empleo/
8 https://pca.ua.es/
9 https://fundeun.es/
10 https://www.openfuture.org/hubs/el-atico
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se centrarà en tres àrees estratègiques, indústria 
4.0, proptech (solucions tecnològiques en el sector 
immobiliari) i jocs. 

• UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX (CAM-
PUS DE LA SALUT)

La Universitat Miguel Hernández d’Elx imparteix 
docència en els quatre campus que té, distribuïts, 
de nord a sud, a les localitats d’Altea, Sant Joan 
d’Alacant, Elx i Orihuela. 

En l’àmbit de la investigació destaca l’Institut Uni-
versitari d’Investigació «Centre d’Investigació Ope-
rativa» (CIO)11 creat amb l’objectiu de donar suport 
al desenvolupament i la pràctica de la investigació 
en estadística, optimització i les tecnologies de 
la informació. Altres instituts d’investigació re-
llevants són: l’Institut de Bioenginyeria, l’Institut 
d’Investigació, Desenvolupament i Innovació en 
Biotecnologia Sanitària d’Elx, i l’Institut de Neuro-
ciències. De més a més, hi ha una oferta àmplia de 
centres i grups d’investigació. L’Institut de Neuro-
ciències –un centre mixt de la UMH i el CSIC–, un 
referent a escala mundial, es troba al campus de 
la Salut a Sant Joan d’Alacant. S’hi concentra tota 
l’oferta formativa i investigadora relacionada amb 
les ciències de la salut, i en les quals les tecnologi-
es digitals cobren cada vegada més importància.

El parc científic de la UMH12 és un ecosistema per 
a la innovació empresarial i el creixement d’em-
preses emergents, un lloc pensat per a innovar 
i créixer. Des que es posà en marxa, l’any 2008, 
un dels objectius principals que té és estimular 
el flux de coneixement i tecnologia entre la Uni-
versitat, institucions d’investigació, empreses i 
mercats. D’altra banda, l’Observatori Ocupacional 
de la UMH té com a missió augmentar el nivell 
d’«ocupabilitat» d’estudiants i titulats, a través de 
diverses eines com l’orientació personalitzada o 
promoció de l’emprenedoria.

• CENTRE ELLIS D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL13

Alacant acull un dels dèsset centres europeus 
ELLIS (European Laboratory for Learning and In-
telligence Services) d’intel·ligència artificial. ELLIS 
és una associació sense ànim de lucre que té l’ob-
jectiu d’establir una xarxa d’excel·lència d’inves-
tigació europea en intel·ligència artificial amb la 
conformació d’una xarxa de centres que retinga 
el talent europeu. El Centre ELLIS Alacant naix 

11 http://cio.edu.umh.es/
12  https://parquecientificoumh.es/es
13  https://ellis.eu/units/alicante

de la col·laboració pública-privada de professio-
nals i entitats, pertanyents a àmbits com el dret, 
l’economia, les telecomunicacions, l’enginyeria, la 
universitat o l’empresa. S’ha creat així la Funda-
ció ELLIS que té el suport i els recursos financers 
de la Generalitat Valenciana i aportacions dels 
diferents patrons. Un centre que estarà situat al 
parc científic de la Universitat d’Alacant, des d’on 
col·laborarà amb altres universitats i centres tec-
nològics tant d’Espanya com de la resta del món. 
L’objectiu que té és contribuir a la competitivitat 
d’Europa en intel·ligència artificial potenciant tant 
la investigació i la transferència de les tecnologies 
IA als sectors, empreses i empreses emergents 
més representatius del teixit econòmic europeu.

• CENTRE DE TECNOLOGIES AVANÇADES (ATC) 
D’ACCENTURE14

Fa poc Accenture va inaugurar el seu nou centre 
de tecnologies avançades (ATC). El centre d’Ala-
cant està orientat a desenvolupar programari in-
tel·ligent sobre les tecnologies innovadores més 
avançades. El nou centre, que té 2.700 metres qua-
drats i està situat en el Districte Digital, és un pilar 
d’innovació i de desenvolupament de solucions de 
negoci sobre noves tecnologies d’avantguarda: in-
tel·ligència artificial, robòtica, dades massives, ca-
dena de blocs, IoT i Cloud. Un espai on es creen les 
aplicacions del futur, accelerant la transformació 
dels negocis, les empreses i la societat en general. 
Tot això gràcies a la combinació d’equips multidis-
ciplinaris, un entorn innovador i àgil i dotat dels 
recursos físics i tecnològics més bons.

• CENTRES DE FORMACIó PROFESSIONAL 

L’oferta de centres de formació té una presència 
elevada a Alacant i voltants (l’Alacantí) en les tres 
famílies relacionades amb les tecnologies de la 
informació i de la comunicació: informàtica i co-
municacions, imatge i so, electricitat i electrònica. 
Un 38% de l’alumnat matriculat a la província en 
el curs 2017-18 en la família informàtica i comu-
nicacions pertanyen a centres públics i privats si-
tuats a la comarca de l’Alacantí; un 23% es localit-
zen a Alacant.

Els graus que s’ofereixen segons la família pro-
fessional són:

• Informàtica i Comunicacions

14 https://www.accenture.com/es-es/company-news-release-ad-
vanced-technologies-center-alicante
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- Bàsic (Informàtica d’Oficina, Informàtica i Co-
municacions)

- Mitjà (Sistemes Microinformàtics i Xarxes)
- Superior (Administració de Sistemes Infor-

màtics en Xarxa, Desenvolupament d’Apli-
cacions Multiplataforma, Desenvolupament 
d’Aplicacions Web)

• Electricitat i Electrònica

- Bàsic (Electricitat i Electrònica, Instal·lacions 
Electrotècniques i Mecànica)

- Mitjà (Instal·lacions de Telecomunicacions, 
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques)

- Superior (Automatització i Robòtica Indus-
trial, Electromedicina Clínica, Manteniment 
Electrònic, Sistemes de Telecomunicacions i 
Informàtics, Sistemes Electrotècnics i Auto-
matitzats)

La Conselleria d’Educació ha ampliat el curs 2019-
20 els cicles de formació professional de la família 
d’Informàtica a la província per a donar resposta a 
les necessitats empresarials del Districte Digital. 
A més, la formació professional s’està modernit-
zant. La Conselleria d’Educació amplia l’oferta de 
formació professional per al curs 2020-21 amb 
l’obertura de quaranta-huit cicles formatius en 
tota la Comunitat Valenciana,15 dins dels quals hi 
ha diversos de l’entorn digital.

La Conselleria d’Educació ha creat fa poc CIDA, el 
Centre d’Innovació per a la Formació Professional 
en el Districte Digital d’Alacant.16 És un organisme 
que dinamitzarà l’experimentació, la innovació i la 
investigació digital en tots els sectors relacionats 
amb les famílies professionals de formació pro-
fessional i se situarà el Districte Digital d’Alacant.

En un apartat posterior del present informe apro-
fundirem en aspectes quantitatius i qualitatius 
sobre el balanç (oferta-demanda) de la formació 
professional en l’àmbit digital del nostre territori.

• ALTRES CENTRES DE FORMACIó

• FUNDESEM17

Els orígens de Fundesem es remunten a 1965, 
amb la creació d’una escola professional com a 
resposta a la demanda d’una nova generació de 

15 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/06/02/
consulta-nuevos-ciclos-formativos-ofrece-11432126.html
16 https://alicanteplaza.es/educacinlanzacidauncentrodeinnova-
cinparafpendistritodigitaldealicante
17  https://www.fundesem.es/

professionals. L’àmplia demanda de professio-
nals amb competències digitals fa dels màsters i 
postgraus de la Digital School de Fundesem una 
formació essencial per a endinsar-se en el mercat 
laboral actual: màrqueting en línia, programació, 
dades massives…, que són algunes de les àrees 
d’especialització.

• FEDERACIó D’EMPRESARIS DEL METALL 
DE LA PROVíNCIA D’ALACANT (FEMPA)18

FEMPA és un referent en matèria de formació, a 
causa del compromís que té per l’increment de 
les qualificacions professionals, a la seua Escola 
de formació professional, i a les seues constants 
iniciatives en el disseny de cursos amb un enfoca-
ment cent per cent empresarial, que aposten per 
la professionalització en les branques més dema-
nades del mercat actual.

La Federació ofereix un ventall ampli de cursos 
en gran varietat d’àrees, i donen importància a 
la formació tecnològica i 4.0, i també amb certifi-
cats de professionalitat per a impulsar, potenciar 
i reciclar les qualificacions professionals. Les no-
ves tecnologies i la digitalització tenen un paper 
fonamental per al mercat actual, per això, FEM-
PA compta amb un nou màster en Indústria 4.0 
«Desenvolupament i integració de sistemes ciber-
físics en l’entorn digital».

B. ASSOCIACIONS EMPRESARIALS I ORGANITZA-
CIONS PROFESSIONALS

• CAMBRA D’ALACANT19

La Cambra d’Alacant ofereix el servei «Innovació i 
TIC» que té com a finalitat afavorir la cultura de la 
innovació i enfortir la capacitat competitiva de les 
pimes a través del foment de l’avanç gradual en la 
incorporació en la societat de la informació mit-
jançant les noves tecnologies entre professionals i 
empreses que exerceixen l’activitat a la província.

La digitalització i les noves tecnologies són un 
dels punts clau del futur segons la Cambra d’Ala-
cant. El portal Tecnologia per als Negocis (Tic-Ne-
gocis)20 és una iniciativa de la Cambra de Comerç 
d’Alacant en col·laboració amb la Diputació d’Ala-
cant i el patrocini d’Ibercaja.

• CERCLE D’ECONOMIA21

18  https://www.fempa.es/portada
19  https://www.camaralicante.com/
20  https://ticnegocios.camaralicante.com/
21  https://www.circulodirectivosalicante.com/
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El cercle de directius d’Alacant és una associació 
sense ànim de lucre formada per directius de di-
ferents àrees de l’empresa i diversos sectors de la 
província que s’uneixen per a compartir experièn-
cies, coneixement, desenvolupar habilitats direc-
tives, millorar capacitats i crear sinergies que els 
ajuden tant en el creixement i evolució de la seua 
carrera professional com en el de les àrees o em-
preses que dirigeixen.

El Cercle d’Economia fa una contribució important 
a difondre la transformació digital a través de di-
verses accions i actes en què participen referents 
estatals de la direcció empresarial.

• ASSOCIACIó TERCIARIO AVANZADO22

És l’associació empresarial més representati-
va del sector terciari i de serveis avançats tec-
nològics, així com de consultaria, comunicació i 
màrqueting. Treballa la formació, la investigació 
o la divulgació en l’àmbit de l’emprenedoria i del 
desenvolupament empresarial a través de la Cà-
tedra de Creixement Empresarial de la UMH. No fa 
molt ha elaborat un directori interactiu23 que in-
clou les empreses del sector serveis que formen 
part de l’associació. 

• JOVEMPA24

És la federació d’associacions de joves empresaris 
de la província que integra més de 1500 empreses 
que lideren gent jove empresària en set associ-
acions comarcals. De més a més d’activitats de 
divulgació i dinamització, ofereix programes de 
formació per a empresaris, sempre enfocats a 
la pràctica empresarial i comptant amb l’experi-
ència de professionals en actiu de cada matèria. 
S’aporta la formació més innovadora a cada terri-
tori creant fòrums d’intercanvi de coneixements i 
experiències.

• ASSOCIACIó DE L’EMPRESA FAMILIAR D’ALA-
CANT (AEFA)25

Representa les empreses familiars alacantines, i 
mostra el paper que juguen en el teixit productiu 
de qualsevol economia avançada, per la capacitat 
de generar ocupació i de transmetre els valors fa-
miliars a l’àmbit del treball. Les seues activitats 
principals són la formació, la divulgació i el treball 

22  http://terciarioavanzado.es/
23 http://terciarioavanzado.es/wp-content/uploads/2020/09/ebo-
ok-terciario-avanzado.pdf
24  https://www.jovempa.org/
25  https://aefalicante.org/

en xarxa. La transformació digital és un dels as-
pectes estratègics de les activitats dites.

• INECA26

L’Institut d’Estudis Econòmics de la Província 
d’Alacant, INECA, és una organització privada sen-
se ànim de lucre formada per empresaris, entitats 
publicoprivades que creuen i aposten per la pro-
víncia. INECA naix per a donar valor a les dades i 
per a interpretar-les, tenint com a premissa gene-
rar idees i projectes en qualsevol camp que puga 
sumar en el nostre territori. Fa periòdicament es-
tudis sobre fortaleses de la província d’Alacant.

• ANBAN - ASSOCIACIó NACIONAL DE BIG DATA I 
ANALYTICS27

ANBAN –creada a Alacant– és una associació sen-
se ànim de lucre que naix amb la missió de fo-
mentar activitats relacionades amb els oficis de 
l’analítica de dades, dades massives, la intel·ligèn-
cia artificial, amb la finalitat d’augmentar el dina-
misme del sector i assegurar el reconeixement de 
valor. L’«ANBAN School» de l’associació té com a 
missió arribar a qualsevol part de la societat amb 
formació accessible i de qualitat. S’ha dissenyat 
un format de cursos en què s’imparteixen contin-
guts i coneixement actualitzat i adaptats al sector.

• COL·LEGIS PROFESSIONALS

El Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica a la Co-
munitat Valenciana28 és la corporació de dret pú-
blic que representa els interessos de la professió 
d’Enginyeria Informàtica a la Comunitat Valencia-
na. Des de juny del 2019 és, junt amb el COETICV, 
soci fundador de l’Associació de Tecnologies de la 
Informació de la Comunitat Valenciana (Som Di-
gitals).

El Col·legi Oficial Enginyers Tècnics en Informàtica 
de la Comunitat Valenciana (COETICV)29 és una cor-
poració de dret públic, que integra enginyers tèc-
nics i diplomats en Informàtica. Té la seu a Alacant.

• XARXES INFORMALS

De més a més de les associacions-organitzacions 
empresarials-professionals cal destacar l’impor-
tant rol que exerceixen les xarxes d’empreses i 
institucions situades o vinculades als projectes 

26  https://ineca-alicante.es/
27  https://asociacionbigdata.es/
28  https://www.coiicv.org/
29  https://www.coiticv.org/
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de referència de l’ecosistema digital d’Alacant i 
voltants.30

• Districte Digital de la Comunitat Valenciana

- Empreses instal·lades «Based-in» nacio-
nals i internacionals en el Districte Digital 
(amb seu en edificis propis de Districte Di-
gital): setanta.

- Empreses tecnològiques que formen part 
del Programa «Partners» i que operen des 
de la seua seu en la Comunitat Valenciana: 
dos-centes.

- Entitats pertanyents al Programa «Colla-
borators» (empreses de serveis, instituci-
ons, associacions, ajuntaments i espais de 
cotreball) que col·laboren amb el Districte 
Digital, i amb seu també en la Comunitat 
Valenciana: cent cinc.

• AlicanTec: 250 empreses associades. 

• Parc científic d’Alacant: més de trenta empreses 
i trenta col·laboradors.

C. ENTITATS FINANCERES 

• SANTANDER EXPLORER31

Centre Internacional Santander Emprenedoria 
(CISE) junt amb Banc Santander a través de San-
tander Universidades convoquen el programa Ex-
plorer anualment.

L’objecte del programa és promoure el talent i 
l’esperit emprenedor entre la gent jove de díhuit 
a trenta-un anys. Mitjançant la iniciativa es perse-
gueix ajudar la joventut amb inquietud emprene-
dora que vulga adquirir de primera mà experiència 
i coneixement en emprenedoria, amb una atenció 
especial a qui aspira a solucionar problemes i rep-
tes relacionats amb els objectius de desenvolupa-
ment sostenible (ODS 2030). Per a fer-ho, se’ls ofe-
reix formació i assessorament orientats a facilitar 
el desenvolupament d’un projecte de negoci basat 
en les seues idees, i poden, així mateix, optar a ob-
tindre els incentius previstos en cada convocatòria.

El programa es desenvolupa a través de: centres 
acceleradors de talent; un programa de tutories 
i assessoria multidisciplinària, connectivitat amb 
experts, i un itinerari de formació digital compati-
ble amb el currículum acadèmic.

30  Les dades estan actualitzades al juny del 2021.
31  https://explorerbyx.org/

• BANC SABADELL32

Les entitats financeres junt amb programes for-
matius de suport a l’emprenedoria (com el descrit 
anteriorment) han començat a especialitzar-se 
en el finançament i serveis a les empreses emer-
gents. Un exemple és el Banc Sabadell amb el seu 
programa BStartup. És la iniciativa de Banc Sa-
badell per a donar suport a joves empreses inno-
vadores i tecnològiques a desenvolupar els seus 
projectes amb les màximes garanties d’èxit. Es 
compon de:

• Productes i oficines especialitzades. En el cen-
tre d’Alacant n’hi ha.

• Inversió. Disposen de dos instruments d’inversió:

- BStartup10: per a empreses emergents en 
fases inicials.

- Sabadell Venture Capital: per a empreses 
emergents que busquen sèries A o B.

• Innovació col·laborativa. Un model d’innovació 
oberta i col·laborativa que té com a objectiu in-
crementar el ritme d’innovació digital del banc.

• FUNDACIó (CAIXA) MEDITERRÁNEO33

La fundació Mediterráneo és una entitat sense 
ànim de lucre que té com a objectiu fer activi-
tats, iniciatives i projectes emmarcats dins de les 
grans àrees d’actuació que té: posada en valor del 
patrimoni, sostenibilitat i foment de la creativitat 
i la innovació cultural. La fundació i NESI, Foro de 
Nueva Economía e Innovación Social, han impul-
sat una iniciativa innovadora que va nàixer en el 
2019 amb l’objectiu de catalitzar la transició cap a 
una nova economia al servei de les persones i del 
planeta a través d’accions concretes que es faran 
a Alacant i Múrcia.

• AGENTS DE FINANÇAMENT ESPECIALITZAT34

En el 2020 i el 2021 han anat apareixent nous 
agents o projectes que poden contribuir a canalit-
zar finançament especialitzat a empreses emer-
gents i projectes innovadors de l’àmbit digital:

• El vehicle d’inversió «C1 Shuttle Funding» que 
s’ha promogut des de la Fundació Parc Científic 
d’Alacant-UA, amb el suport del Vicerectorat de 

32  https://bstartup.bancsabadell.com/
33  https://fundacionmediterraneo.es/
34  https://fundacionmediterraneo.es/
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Transferència, Innovació i Divulgació Científica 
i altres entitats de l’entorn i l’objecte social del 
qual és invertir en empreses emergents o em-
preses derivades de base tecnològica i innovado-
res. Parc Científic de la UMH, Parc Científic d’Ala-
cant, Inversiones Montecarlo, Binomio Ventures, 
la companyia Seeking Seed i la societat MHI Ca-
pital, junt amb d’altres de professionals, consti-
tueixen l’instrument descrit a l’abril del 2021.

• Fundesem impulsa un fons de capital de risc 
europeu per a videojocs de mòbil. Parteix amb 
un pressupost inicial de vint milions d’euros i 
vol convertir Alacant en un hub internacional del 
sector. Els promotors asseguren que es tracta 
d’una de les àrees empresarials més rendibles 
en l’actualitat per a la inversió.

• LUA Fund35 és una gestora de fons i entitats de 
capital de risc que llança José Carlos Díez, eco-
nomista, professor d’Economia de la Universitat 
d’Alcalá, Paulina Beat, economista, expresidenta 
de REE i BEI (entre altres), i Sergio Belza, asses-
sor d’empreses emergents d’IA i informàtica en 
núvol a Taiwan i Tailàndia. Els tres han llançat 
el fons dit per a cobrir una veta de mercat que 
no ho està perquè ha passat desapercebuda 
per als inversors: el de les companyies que han 
superat amb èxit la fase d’empresa emergent, 
però que necessiten una espenta per a fer el 
salt i convertir-se en companyies més grans i 
productives. Encara que el seu àmbit d’operació 
és nacional i internacional, ha mostrat una pre-
sència activa en l’ecosistema d’Alacant a través 
d’AlicanTec.

D. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INSTITUCIONS

• DISTRICTE DIGITAL (GENERALITAT VALENCIANA)36

El projecte «Districte Digital Comunitat Valencia-
na» és una iniciativa de la Generalitat Valenciana 
per a donar suport a la transformació del model 
productiu valencià mitjançant l’impuls i l’atracció 
d’empreses del sector digital i tecnològic. El pro-
jecte aposta inicialment per Alacant com a seu 
central del Districte Digital, però amb vocació d’in-
teractuar amb altres pols de València i Castelló. 
L’objectiu del Districte Digital Comunitat Valencia-
na és l’expansió de l’economia digital a través del 
suport a la formació d’un ecosistema digital ro-
bust. Per a fer-ho, es desenvoluparan actuacions 
emmarcades en tres àmbits: pla d’atracció d’em-

35  https://www.luafund.com/
36  https://distritodigitalcv.es/

preses, desenvolupament d’un programa de jocs i 
e-Sports i esdeveniments. En relació amb l’atrac-
ció d’empreses, l’estratègia inicial va consistir a 
impulsar un espai d’innovació atractiu perquè hi 
haguera empreses que decidiren situar-s’hi. D’ei-
xa manera es va aconseguir atraure empreses 
importants que han jugat un paper tractor, atra-
ient-ne d’altres a causa de les economies exter-
nes que es generen. També es va llançar un pla 
d’estímul per a atraure empreses tant estatals 
com internacionals a través d’un sistema públic 
d’incentius. 

El projecte Districte Digital està aconseguint que 
es localitzen nombroses empreses tecnològiques 
amb activitats que abasten multitud de productes 
i serveis, entre els quals destaquen els serveis de 
programació, consultoria i altres activitats relacio-
nades amb la informàtica, empreses de producció 
i distribució audiovisual, empreses especialitzades 
en tractament de dades, allotjament i activitats re-
lacionades i portals web, així com empreses d’àm-
bits més diversos com les dedicades a publicitat 
i màrqueting digital, al llançament i desenvolupa-
ment de fintechs, o a la realització d’esdeveniments 
virtuals, com per exemple de jocs o e-Sports. El 
projecte compta amb més de tres-centes empre-
ses i entitats entre les situades en les diferents 
seus que té, les partners i les collaborators.

Pel que fa a la realització d’un programa de ne-
goci en el sector dels jocs i e-Sports, es pretén 
contribuir a desenvolupar la indústria del videojoc 
en la Comunitat Valenciana, aglutinant els empre-
nedors i empreses del sector. Finalment, un dels 
àmbits en els quals el Districte Digital actua és 
en el desenvolupament d’esdeveniments relaci-
onats amb el món digital, com ara fires, conven-
cions, workshops, demostracions, etc. Així mateix, 
col·labora amb la Conselleria d’Innovació, a través 
d’un programa de reptes en els quals s’incentiva 
les empreses a desenvolupar solucions tecnològi-
ques en determinats àmbits. Cal destacar que la 
Ciutat de la Llum, seu principal del districte, l’ha 
triada la Generalitat Valenciana per a situar-hi les 
oficines de la Conselleria d’Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital. L’entorn del Districte Di-
gital s’ha considerat com una ubicació estratègica 
perquè la Conselleria puga impulsar la implanta-
ció de l’economia digital, promovent i assessorant 
empreses, ciutadania i administracions en tot el 
que hi ha relacionat amb el desenvolupament i la 
transformació digital.
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• AJUNTAMENT D’ALACANT (ALICANTE FUTURA,37 
IMPULSALICANTE,38 INNOVALICANTE)

En l’àmbit municipal, destaca la iniciativa «Alican-
te Futura» de l’Ajuntament d’Alacant amb l’objec-
tiu d’impulsar la ciutat com a referent en la indús-
tria tecnològica i digital. La iniciativa vol atraure 
noves empreses tecnològiques, així com talent i 
per a aconseguir-ho promociona aspectes valu-
osos d’Alacant com són la qualitat de vida de la 
ciutat, les bones connexions amb Europa, la base 
tecnològica, la disponibilitat d’espais i sòl, i els 
atractius turístics i culturals. El projecte es des-
plega en col·laboració amb altres actors públics i 
privats, com el Parc Científic d’Alacant, l’Autoritat 
Portuària d’Alacant o l’empresariat alacantí. Des 
de l’àmbit municipal, es persegueix jugar un paper 
fonamental en la coordinació i l’impuls de totes 
les iniciatives que actualment estan dirigides al 
desenvolupament de l’economia digital a Alacant. 
En concret, entre les actuacions vinculades al pro-
jecte hi ha una planificació urbanística i en la ges-
tió del sòl que facilite sòl industrial adequat per 
a atraure empreses de l’àmbit tecnològic. També 
integra altres accions com és el suport fiscal, amb 
incentius econòmics i fiscals que faciliten la im-
plantació i atracció d’empreses i professionals. 
Així mateix, Alacant Futura vol alinear-se amb els 
objectius de l’agenda europea, de manera que es 
facilite la captació de fons d’institucions i organis-
mes europeus que permeten finançar actuacions i 
infraestructures en el marc del projecte. 

D’altra banda, l’Ajuntament d’Alacant ha posat en 
marxa l’Agenda per a la Innovació d’Alacant 2019-
2023, «Innovalicante». Una agenda que té com a 
objectiu estendre i difondre la innovació en el teixit 
social i econòmic de la ciutat. En concret, Innovali-
cante té tres eixos: l’eix tecnològic, que es concreta 
en la iniciativa d’Alacant com a ciutat intel·ligent, 
que vol promoure la implantació de l’administració 
digital, utilitzant la tecnologia per a facilitar l’ac-
cés als serveis; el segon eix és el social, centrat a 
establir criteris de sostenibilitat social, ambiental, 
econòmica, financera i de transparència en totes 
les actuacions municipals, en línia amb els ODS i 
l’Agenda 2030; i el tercer eix és l’empresarial, que 
es concreta en el projecte Alicante Futura. 

L’Ajuntament té l’Agència Local de Desenvolupa-
ment Econòmic i Social «Impulsalicante», respon-
sable de la promoció de polítiques per al desen-
volupament econòmic de la ciutat. A través de 

37  https://www.impulsalicante.es/alicantefutura/
38  https://www.impulsalicante.es/

diferents activitats tracta de promoure la formació, 
l’ocupació i impulsar la implantació d’empreses 
que dinamitzen el teixit productiu de la ciutat. Des 
de l’agència gestionen diversos projectes d’impuls 
de l’ocupació juvenil (Millennials) i de l’impuls de 
l’emprenedoria amb l’Escola d’Organització Indus-
trial (EOI). El projecte Millennials amb EOI està ba-
sat en la formació en bretxa digital des dels cen-
tres d’ocupació i formació. Des de l’Agència també 
ofereixen formació a la carta o a demanda de les 
empreses (en l’actualitat amb Grup Verne). 

• CENTRE MIXT D’INTEL·LIGÈNCIA DIGITAL  
(CENID) (DIPUTACIó D’ALACANT)39

Fa poc s’ha posat en marxa el Centre Mixt d’Intel-
ligència Digital (CENID), que promou la Diputació 
d’Alacant amb la Universitat d’Alacant i la UMH 
d’Elx. El CENID vol desenvolupar estratègies con-
juntes entre institucions, organismes i empreses 
dirigides a impulsar els processos d’innovació, 
generació i transferència de tecnologia i la intel-
ligència artificial en els àmbits del municipalis-
me i del desenvolupament econòmic i social de 
la província. Entre els objectius que té destaca el 
foment i l’atracció de talent, i potenciar un major 
accés a finançament nacional i internacional, col-
laborant en la creació d’un ecosistema innovador 
a Alacant. El Centre Mixt d’Intel·ligència Digital in-
clourà la transformació dels xicotets ajuntaments 
de la província, amb un objectiu de digitalitzar-los 
per a simplificar processos i agilitar els tràmits 
als quals s’enfronten les empreses, i també im-
pulsant avanços en altres àrees, com la sanitària, 
consum d’energia o canvi climàtic. Els parcs cien-
tífics de les dos universitats serviran de pols coor-
dinats d’acció per al desenvolupament de totes les 
estratègies que s’implementen.

• AUTORITAT PORTUàRIA D’ALACANT40

L’Autoritat Portuària d’Alacant (APA) i el Districte 
Digital Comunitat Valenciana han organitzat diver-
ses edicions del Fòrum IoT en ports, en el marc del 
Fòrum Tecnològic Logístic - Portuari. S’han abor-
dat les temàtiques de la robotització de processos 
i de dades massives i analítica de dades, promoció 
de la innovació oberta, cadena de blocs.

A més de servir de punt d’unió entre oferta i de-
manda del clúster logístic-portuari, les reunions 
serveixen per a identificar idees amb vista a fu-
tures convocatòries de programes autonòmics, 

39  https://cenid.es/
40  https://www.puertoalicante.com/foro-tecnologico/
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Fons Ports 4.0 de Ports de l’Estat i programes eu-
ropeus (2021-2027).

E. CIUTADANIA I SOCIETAT LOCAL

• ALICANTEC41

Un projecte col·laboratiu en l’àmbit de l’economia 
digital és l’associació sense ànim de lucre Ali-
canTEC, integrada per empreses, emprenedors i 
altres associacions i organismes compromesos 
amb el desenvolupament de l’economia digital i 
l’emprenedoria tecnològica a l’entorn d’Alacant i 
el Mediterrani sud d’Espanya (Comunitat Valencia-
na, Múrcia i Balears). El projecte sorgeix amb l’ob-
jectiu de conformar una massa crítica d’empreses 
i emprenedors en l’àmbit digital i tecnològic, que 
proporcione una imatge del territori com a àrea de 
desenvolupament tecnològic i residencial. Alican-
TEC pretén atraure empreses emergents i empre-
ses tecnològiques internacionals promocionant 
el prestigi d’Alacant en l’àmbit de la tecnologia i 
de la formació i el talent. A més, AlicanTEC cerca 
afavorir l’emprenedoria i la generació d’empreses 
emergents digitals i en sectors de futur. Amb eixe 
propòsit, organitza jornades i espais de col·labo-
ració entre els socis, oberts també a altres em-
preses i emprenedors amb projectes en l’àmbit. 
També organitza campanyes i tallers de conscien-
ciació sobre la cultura tecnològica i la societat del 
coneixement, i seminaris i ponències relacionades 
amb les tecnologies digitals. Participa igualment 
en l’organització d’esdeveniments dedicats a l’im-
puls i l’enfortiment de la intel·ligència artificial, 
de cadena de blocs i de dades massives. Així ma-
teix, AlicanTEC tracta d’impulsar la formació de 
xarxes professionals i corporatives amb totes les 
iniciatives que tinguen com a objectiu desenvolu-
par l’economia digital i els sectors tecnològic i de 
coneixement. Els acords de col·laboració d’Alican-
TEC s’estenen a organitzacions com ara Lanzade-
ra, Campus Madrid de Google, o APTE (Associa-
ció de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya). A 
més, pretén establir convenis amb universitats i 
altres entitats de caràcter públic i privat. A través 
de totes les accions dites, AlicanTEC tracta d’afa-
vorir el desenvolupament de l’economia digital i 
dels sectors de futur basats en la tecnologia i el 
coneixement en l’entorn pròxim, impulsant les 
ocupacions qualificades i de qualitat associades 
als sectors dits.

• TORRE JUANA OST42 

41  https://alicantec.com/
42  https://ost.torrejuana.es/

Un projecte innovador que s’ha desenvolupat a 
Alacant en l’àmbit digital és Torre Juana OST. 
Un hub tecnològic que es configura com un es-
pai obert i col·laboratiu en el qual les empreses 
i agents participants, que tenen com a base tec-
nologies disruptives com la intel·ligència artificial, 
dades massives, cadena de blocs o IoT, col·laboren 
plantejant innovació i compartint coneixement. A 
més de ser seu d’AlicanTEC, des de Torre Juana 
també operen empreses dedicades a la intel·li-
gència artificial. Les empreses, a més de pertà-
nyer al sector tecnològic, tenen un compromís 
amb la cultura, el patrimoni i la preservació del 
medi ambient. Torre Juana OST desenvolupa di-
versos projectes en eixos àmbits, i activitats que 
cerquen fomentar l’interés de la gent jove en les 
tecnologies a través de tallers de programació i 
robòtica. També du a terme activitats dirigides a 
emprenedors i empreses emergents, a través de 
les quals se cerca desenvolupar el talent empre-
nedor. Torre Juana OST, així mateix, vol afavorir la 
mobilitat del talent digital i tecnològic, impulsant 
els contactes amb emprenedors d’altres llocs, i 
amb altres institucions d’Alacant, com són el parc 
científic de la UA o Fundesem.

• ALTRES EXPERIÈNCIES

S’han anat configurant diverses comunitats de 
trobada de professionals i de gent interessada en 
el sector digital. Per exemple: Alicante Tech, Agi-
le Alicante, AlcoiaComtatDevs, Alicante Frontend, 
ANBAN, BitUp, Cloud Levante, Databeers Alicante, 
GDG Alicante, Python Alicante, ReactAlicante, So-
ftware Craftsmanship Alicante, WordPress Alican-
te i Multitec UA.

El Districte Digital va reunir per primera vegada 
els representants de les comunitats tècniques 
més importants d’Alacant en l’acte Tech Commu-
nities Day (octubre del 2019), que reuní més de 
250 professionals i empreses de l’univers digital. 
S’hi van poder compartir coneixements i sobre-
tot s’hi va posar en comú el talent tecnològic que 
atresora la província d’Alacant.

F. ESPAIS PER A EMPRENEDORS

Junt amb els espais per a la localització de projec-
tes emprenedors digitals en actors ja analitzats 
(Parc Científic de la UA, Districte Digital, Alicante 
Futura), s’han anat consolidant nous espais-infra-
estructures per als emprenedors.

Els polígons i àrees industrials d’Alacant i vol-
tants són en molts casos el lloc de localització de 
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les empreses del sector digital. Tradicionalment 
s’han mostrat com a espais poc funcionals i atrac-
tius. No obstant això, en els darrers anys s’han 
anat concebent nous espais de localització em-
presarial més funcionals i atractius com el parc 
empresarial d’Elx. En el context descrit, l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic i Social d’Alacant 
va elaborar un informe-anàlisi per a «determinar i 
estudiar les àrees industrials que hi ha a la ciutat, 
analitzant-ne característiques, serveis, infraes-
tructures i situació actual, de manera que, a par-
tir de l’anàlisi, s’identifi quen iniciatives, projectes 
i accions de millora». L’estudi ha fet una anàlisi 
de les dotze àrees industrials situades en el ter-
me municipal d’Alacant i posa l’accent en quatre 
focus principals (Talaies, Pla de la Vall-llonga, Ai-
gua Amarga i Mercalacant). El treball ha permés 
identifi car i analitzar aspectes com les activitats 
econòmiques de cada àrea, la ubicació, serveis, 
infraestructures o accessos. A partir de l’informe 
s’estan implementant accions de millora dels po-
lígons i àrees industrials que hi ha.

• VIVERS-INCUBADORES D’EMPRESES

L’Agència de Desenvolupament Econòmic i Social 
d’Alacant en el marc de les diferents accions que 
du a terme de suport a l’emprenedoria (assesso-
rament a l’emprenedor, centre d’emprenedors, 
Escola de Talent Femení, Aprén a Emprendre –
programa innovador de foment de l’emprenedoria 
en centres educatius, Impulsa_Cultura_Projecta, 
entre altres), ofereix espais per a localitzar projec-
tes emprenedors en la fase inicial: vivers d’empre-
ses. Un viver és el lloc perfecte per a qui comença 
un projecte empresarial. Disposa de dos tipus de 
vivers, un amb naus industrials (Viver Industrial 
Príncep Felip) i un altre d’ofi cines i despatxos (Vi-
ver Alacant Emprén) que s’adapten a les diferents 
necessitats de les persones emprenedores i del 
projecte empresarial que gestionen. L’objectiu de 
tots dos és impulsar el desenvolupament de no-
ves empreses en els seus inicis.

• COTREBALL

El cotreball és una forma de treball que permet 
que professionals independents, emprenedors i 
pimes de diferents sectors compartisquen un ma-
teix espai de treball (tant físic com virtual) amb 
la fi nalitat de desenvolupar els seus projectes 
professionals alhora que fomenten projectes con-
junts. A Alacant i voltants trobem diversos llocs 
de cotreball molt dinàmics en temàtiques digitals 
i amb un nombre ampli d’activitats de formació i 
esdeveniments. Per exemple:

• ULAB43

• GLUB44

• HUBITAT45 (que promou l’Ajuntament 
de Mutxamel)

També trobem centres de negocis de qualitat i ex-
cel·lència com el Business World Alicante (BWA).

Fa poc, CustomSuits, la consultora alacantina 
especialitzada en la creació i gestió d’espais de 
treball fl exibles, ha arribat a un acord amb l’ac-
tual concessionària de Panoramis, per a rellançar 
l’emblemàtic edifi ci situat en el port d’Alacant. El 
nou projecte46 que CustomSuits durà a terme en 
Panoramis consisteix a transformar el centre co-
mercial en un nou lloc de treball fl exible a la ciu-
tat, per a convertir-lo en un gran espai de treball 
innovador i de caràcter internacional. 

A manera de conclusió, podem destacar el nom-
bre rellevant d’actors de l’ecosistema d’innovació 
digital d’Alacant i el seu entorn. Segons les res-
postes dels agents-experts al qüestionari, els ac-
tors més rellevants es mostren en el gràfi c 3.

Gràfi c 3. Actors més rellevants de l’ecosistema digital 
d’Alacant i voltants (elecció múltiple) (% sobre el total 
de respostes)

Font: Qüestionari en línia «Territoris intel·ligents: el sector digital 
d’Alacant i voltants» i elaboració pròpia.

43  https://ulab.es/
44  https://glub.center/
45  http://hubitat.mutxamel.org/
46  https://alicanteplaza.es/customsuits-transformara-el-centro-co-
mercial-panoramis-en-un-complejo-empresarial
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3.2. CAPACITAT INNOVADORA DEL TERRITORI: 
EL TEIXIT EMPRESARIAL

Un dels determinants principals de la innovació 
de les empreses és la mida empresarial. L’anàlisi 
de les empreses d’Alacant i voltants (segons SABI) 
ens mostra que un 90,6% de les empreses són mi-
croempreses (<10 empleats) i un 7,7% xicotetes 
empreses (<50).

La grandària mitjana de les empreses TIC (segons 
la definició de l’INE) d’Alacant és de 9,6 treballa-
dors (taula 18). S’observen diferències importants 

en els subsectors: serveis TIC, 10,8 treballadors; 
indústria TIC, 7,7; comerç TIC, 5,2. En l’àmbit dels 
subsectors que componen els serveis TIC també 
hi ha diferències rellevants:

• Telecomunicacions, 23,9
• Programació, consultoria i altres activitats rela-

cionades amb la informàtica, 7,9
• Portals web, tractament de dades, allotjament i 

activitats relacionades, 5,6
• Reparació d’ordinadors i equips de  

comunicació, 2,0
• Edició de programes informàtics, 1,5

 GRANDÀRIA MITJANA FACTURACIÓ PER EMPLEAT

CNAE INDÚSTRIA TIC 7,7 369,8

2611 Fabricació de components electrònics 7,0 115,2

2612 Fabricació de circuits impresos assemblats  

2620 Fabricació d’ordinadors i equips perifèrics 1,0 140,9

2630 Fabricació d’equips de telecomunicacions  

2640 Fabricació de productes electrònics de consum 18,0 438,4

2680 Fabricació de suports magnètics i òptics  

COMERÇ TIC 5,2 203,2

4651
Comerç en gros d’ordinadors, equips perifèrics  
i programes informàtics

5,8 190,2

4652
Comerç en gros d’equips electrònics i de telecomunicacions  
i components

4,6 217,8

SERVEIS TIC 10,8 62,4

EDICIó DE PROGRAMES INFORMàTICS 1,5 26,3

5821 Edició de videojocs 2,0 15,8

5829 Edició d’altres programes informàtics 1,0 47,3

TELECOMUNICACIONS 23,9 62,1

6110 Telecomunicacions per cable 184,0 58,8

6120 Telecomunicacions sense fil 2,2 51,8

6130 Telecomunicacions per satèl·lit  

6190 Altres activitats de telecomunicacions 4,1 83,3

PROGRAMACIó, CONSULTORIA I ALTRES ACTIVITATS  
RELACIONADES AMB LA INFORMàTICA

7,9 62,5

6201 Activitats de programació informàtica 10,9 57,7

6202 Activitats de consultoria informàtica 4,0 81,2

6203 Gestió de recursos informàtics 11,2 56,8

6209
Altres serveis relacionats amb les tecnologies  
de la informació i la informàtica

8,3 61,2

PORTALS WEB, TRACTAMENT DE DADES, ALLOTJAMENT I 
ACTIVITATS RELACIONADES

5,6 66,8

6311 Tractament de dades, allotjament i activitats relacionades 2,7 91,2

6312 Portals web 10,1 56,5

REPARACIó D’ORDINADORS I EQUIPS DE COMUNICACIó 2,0 59,8

9511 Reparació d’ordinadors i equips perifèrics 2,3 64,6

9512 Reparació d’equips de comunicació 1,0 26,1

TOTAL  9,6 82,1

Taula 18. El sector TIC d’Alacant segons branques 
d’activitat (CNAE-2009): indicadors de grandària

Nota: La definició d’activitats i sectors TIC es basa en la utilitzada 
en l’INE (Indicadors del sector de tecnologies de la informació i les 
comunicacions [TIC]).

Font: SABI i elaboració pròpia.
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La grandària reduïda de gran part del sector TIC 
pot condicionar-ne el procés innovador per barre-
res associades a la mida.

No obstant això, pot ser interessant completar 
l’anàlisi incorporant la productivitat de la faena 
(facturació per empleat, milers d’euros), ja que hi 
podrien haver xicotetes empreses en termes d’ocu-
pació, però amb nivells importants de facturació.

La grandària mitjana de les empreses TIC (segons 
la definició de l’INE) és de 82,1 milers d’euros (tau-
la 18). S’hi observen diferències importants en els 
subsectors: indústria TIC, 369,8; comerç TIC, 203,2; 
serveis TIC, 62,4. En l’àmbit dels subsectors que 
componen els serveis TIC no apareixen diferències 
rellevants excepte la baixa productivitat del sub-
sector edició de programes informàtics:

• Portals web, tractament de dades, allotjament i 
activitats relacionades, 66,8

• Programació, consultoria i altres activitats rela-
cionades amb la informàtica, 62,5

• Telecomunicacions, 62,1
• Reparació d’ordinadors i equips de comunicació, 

59,8
• Edició de programes informàtics, 26,3

Com s’ha anat assenyalant anteriorment, Alacant 
ha anat augmentant el nombre d’empreses del 
sector TIC en el marc del projecte Districte Digi-
tal. En el 2020, el Districte Digital va tancar amb 
més de tres-centes empreses, empreses emer-
gents i entitats de tota la Comunitat Valenciana 
vinculades al seu ecosistema. Al juny del 2021, la 
xifra ja arriba a les tres-centes. Pel que fa a les 
característiques de les empreses, més de la mi-
tat (54%) pertanyen a l’àmbit del programari i les 
multiplataformes, i a dades massives, Smart Data 
o intel·ligència empresarial i la indústria tecnolò-
gica aplicada a les finances, el mercat immobili-
ari, l’educació i el turisme. Les companyies dedi-
cades a les infraestructures relacionades amb la 
connectivitat constitueixen el segon bloc amb més 
presència (vora un 11%), seguit del màrqueting di-
gital (10%). El 25% restant el conformen grups de-
dicats al comerç en línia, la intel·ligència artificial o 
el món dels jocs i els e-Sports.

Les instal·lacions alberguen un 40% d’empreses 
estrangeres, la majoria procedents de Finlàndia. 
La resta prové dels Estats Units, Regne Unit, Rús-
sia, França, Alemanya i Mèxic. Al Districte Digital 
també trobem grans empreses: Accenture, Minsait 
(filial d’Indra), la multinacional francesa Atos o la 
finlandesa Nitro Games, que són alguns dels noms 
més reconeguts. 

La barrera de la mida pot ser superada per les eco-
nomies d’aglomeració de tipus tecnològic. S’ha de 
tindre en compte que en molts casos les empreses 
es concentren espacialment, compartint i benefici-
ant externalitats tecnològiques i de coneixement. 
Per exemple, les setanta empreses localitzades en 
el Districte Digital Comunitat Valenciana i les tren-
ta empreses del Parc Científic de la UA.

Tots dos processos de concentració espacial es po-
den veure reforçats per diferents dinàmiques que 
hi poden haver, en algun cas, de manera simultània:

• Empreses (EBT) sorgides a partir de projectes 
d’investigació desenvolupats a la Universitat.

• Empreses que aprofiten el coneixement de les 
empreses matrius internacionals. El 40% del 
total de les empreses instal·lades al Districte 
Digital són internacionals; majoritàriament pro-
cedents de Finlàndia.

La innovació compartida i col·laborativa que hi pot 
haver entre les empreses ubicades en eixos es-
pais és un element bàsic de la dinàmica positiva 
de l’ecosistema:

• En el cas d’empreses (EBT) del Parc Científic 
sobre la base de la investigació i innovació que 
duen a terme la Universitat i trenta empreses 
–institucions vinculades al parc.

• En el cas d’empreses instal·lades al Districte Di-
gital sobre la base del coneixement que aporten:

• Empreses tecnològiques que formen part 
del Programa «Partners» i que operen des 
de la seua pròpia seu a la Comunitat Valen-
ciana: 200;

• Entitats pertanyents al Programa «Colla-
borators» (empreses de serveis, instituci-
ons, associacions, ajuntaments i espais de 
cotreball) que col·laboren amb el Districte 
Digital, i amb seu també a la Comunitat Va-
lenciana: 105.

Una estratègia per a abordar la innovació és la 
cooperació formal, és a dir, un conjunt d’empre-
ses digitals amb diferents especialitzacions que 
conformen un grup empresarial. N’és un exemple 
excel·lent el grup IT&IS Siglo XXI ubicat a Torre 
Juana OST.

D’altra banda, una font important de la innovació 
sorgeix a través dels emprenedors locals amb el 
suport dels diferents actors de l’ecosistema digi-
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tal i d’emprenedoria descrits en l’apartat anterior. 
S’ha generat un planter de gent jove emprene-
dora digital entre la qual podem destacar –a tall 
d’exemple–: Andrés Torrubia, Eduardo Manchón i 
Aurelia Bustos.

Finalment, es genera una dinàmica positiva amb 
la innovació que aporten grans fi rmes tractores 
que s’han instal·lat al Districte Digital: Accenture, 
Indra, Everis i GGTech (empreses amb domicili so-
cial fora d’Alacant).

Per exemple, el centre de tecnologies avançades 
d’Accenture47 forma part de la xarxa internacional 
de centres de tecnologia i innovació de la compa-
nyia. És també un espai de col·laboració, integrat 
amb l’ecosistema tecnològic i empresarial de la 
Comunitat Valenciana, i col·labora de molt a prop 
amb les universitats i centres de formació profes-
sional per a contribuir a desenvolupar el talent de 
la gent jove valenciana. Amb huitanta-cinc profes-
sionals treballant en l’actualitat, l’esperit del cen-
tre es basa en el nou concepte de força de treball 
líquida (líquid Workforce), que es caracteritza per 
adaptar-se ràpidament a les evolucions constants 
de mercat, gràcies a la formació contínua i el crei-
xement, fet que garanteix l’aposta decidida per la 
creació d’ocupació de qualitat sostenible, tal com 
Accenture fa des de fa més de cinquanta anys a 
Espanya.

També exerceixen un paper dinamitzador l’atrac-
ció de talent extern, per exemple, a través dels 
nòmades digitals –defi nits en l’apartat introduc-
tori– que arriben al nostre territori. Diverses anà-
lisis apunten el potencial d’Alacant pel que fa a 
l’atracció de nòmades digitals, que ocupen un lloc 
rellevant en diferents rànquings sobre les prefe-
rències dels nòmades digitals. Sun&co, de Xàbia, 
és el centre de cotreball i coliving que es constitu-
eix com un referent internacional en l’àmbit de les 
nòmades digitals a Alacant. Al juny del 2021 es va 
fer a la UA el «I Congrés Internacional sobre Tele-
treball i Nòmades Digitals» organitzat pel Patro-
nat de Turisme d’Alacant i Fundeun, amb Alicante 
Plaza com a mèdia partner.

A tall de conclusió, els processos d’innovació em-
presarials s’han vist impulsats amb el desenvolu-
pament de l’ecosistema digital i d’emprenedoria 
d’Alacant i amb la consciència que una fortalesa és 
la de ser un model «from the bottom o bottom-up» 
(Pedreño i Moreno, 2020).

47  https://www.accenture.com/es-es/company-news-release-ad-
vanced-technologies-center-alicante

Tal com indiquen els gestors d’Accenture48 «A 
Alacant hi ha, ara com ara, dos universitats –en 
un radi de menys de quaranta quilòmetres– on 
es forma la gent jove amb el perfi l de talent ne-
cessari a Accenture, amb inquietud i passió per 
la tecnologia, la innovació i el desenvolupament 
professional. Universitats que comparteixen espai 
amb escoles de negocis, empreses emergents i 
empreses consolidades i centres de formació pro-
fessional que constitueixen una pedrera magnífi -
ca en matèria de tecnologies digitals».

D’altra banda, de tota la tipologia d’empreses que 
forma part de l’ecosistema digital d’Alacant, les 
estrangeres ubicades al territori i les empreses 
emergents d’origen local (EBT o no) són conside-
rades com les que contribueixen més a la innova-
ció en l’ecosistema (gràfi c 4), segons les respos-
tes dels agents a través del qüestionari.

Gràfi c 4. Contribució dels següents tipus d’empreses a 
la innovació de l’ecosistema digital d’Alacant i voltants 
(categories: important i molt important) (% sobre el total 
de respostes)

Nota: mitjana (1 gens important - 5 molt Important) - empreses 
emergents d’origen local (empreses de base tecnològica –EBT– 
vinculades a les universitats) 3,6; empreses emergents d’origen 
local (no EBT) 3,6; empreses locals (no empreses emergents) 3,3; 
empreses nacionals ubicades al territori 3,6; empreses estrangeres 
ubicades al territori 3,8.

Font: Qüestionari en línia «Territoris intel·ligents: el sector digital 
d’Alacant i voltants» i elaboració pròpia.

48  https://www.accenture.com/es-es/company-news-release-ad-
vanced-technologies-center-alicante
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3.3. INNOVACIÓ DELS (EN ELS) RECURSOS  
HUMANS. INNOVACIÓ, CAPACITACIÓ I FORMACIÓ

Universitat

Tal com s’ha destacat anteriorment, la Universi-
tat d’Alacant desenvolupa un paper molt impor-
tant per al sector tecnològic i digital de l’entorn. 
Entre els diferents títols oficials que ofereix des-
taquen els graus de la branca industrial i auto-
matització (grau en Enginyeria Química i grau en 
Enginyeria Robòtica), els graus de Tecnologies de 
la Informació i les Comunicacions (grau en En-
ginyeria Informàtica, en Enginyeria Multimèdia, i 
en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació 
i el doble grau en Enginyeria Informàtica i ADE) 
i el grau en Enginyeria Biomèdica a la branca de 
Ciència i Tecnologies per a la Salut. A més, l’EPS 
ofereix ensenyaments de màster i doctorat a tra-
vés dels programes que ofereixen els departa-
ments adscrits a l’Escola. Entre la formació de 
postgrau (màsters universitaris) podem destacar: 
Enginyeria Informàtica, Desenvolupament d’Apli-
cacions i Serveis Web, Desenvolupament de Pro-
gramari per a Dispositius Mòbils, Enginyeria de 
Telecomunicació, Ciberseguretat, Ciència de Da-
des, Enginyeria Química, Automàtica i Robòtica. 
D’altra banda, des de la Facultat d’Econòmiques i 
Empresarials s’imparteix formació especialitzada 
en l’àmbit del màrqueting i la comunicació digital. 
També exerceix un paper rellevant en el suport a 
l’emprenedoria, en molts casos en l’àmbit digital, 
el Centre d’Ocupació de la Universitat d’Alacant.

Els indicadors d’ocupabilitat que mostra la taula 
19 ens indiquen l’elevada ocupabilitat de certs 
graus de la Politècnica. Per exemple, la dada més 
cridanera apareix en Enginyeria Informàtica, el 
98,4% té ocupació o continua estudis; 2,3 mesos 
(de mitjana) van tardar a trobar una primera faena 
remunerada. Un aspecte positiu és que l’ocupabi-
litat de les titulacions analitzades s’ha incremen-

tat en el temps i són superiors a les dades totals 
de la UA. No obstant, la taula també posa de mani-
fest la bretxa de gènere; en Enginyeria Informàtica 
només un 8,2% de titolades són dones enfront del 
59% en el total de la UA.

Les anàlisis en l’àmbit detecten dos reptes: la bai-
xa ocupabilitat en altres titulacions que podrien 
incrementar-se millorant les competències di-
gitals i la fugida de talent (una quantitat àmplia 
de gent titulada en l’àmbit digital que treballa en 
altres províncies o a l’estranger). Pareix que amb 
el desenvolupament de l’ecosistema digital d’Ala-
cant es produeix un cert retorn de la mà d’obra 
qualificada.

Formació professional

En l’àmbit de la formació professional, l a Conse-
lleria d’Educació ha ampliat el curs 2019-20 els 
cicles de formació de la família d’Informàtica a la 
província per a donar resposta a les necessitats 
empresarials d’«Alacant Districte Digital». A més, 
la formació professional s’està modernitzant. La 
Conselleria d’Educació amplia l’oferta de formació 
professional per al curs 2020-21 amb l’obertura de 
quaranta-huit cicles formatius arreu de la Comuni-
tat Valenciana.49 A més, el sistema educatiu valen-
cià és l’únic en tot l’Estat que implantarà els cinc 
nous cursos d’especialització que aprovà fa poc el 
Ministeri d’Educació, que són: Fabricació Intel·li-
gent, Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies 
de la Informació, especialització en Ciberseguretat 
en Entorns de les Tecnologies de Operació, Digita-
lització del Manteniment Industrial i Forn i Pastis-
seria Artesanals. Del total de nous cicles, dènou es 
creen en instituts de les comarques de la demar-
cació provincial d’Alacant. Uns nous cicles que han 
tingut una demanda d’alumnat elevada, hi ha llista 

49 https://www.levante-emv.com/comunitat-valencia-
na/2020/06/02/consulta-nuevos-ciclos-formativos-ofrece-11432126.
html

Total alumnat titulat 
cursos 2015-16, 
2016-17 i 2017-18

Dona (%) Home (%)

Mesos que va 
tardar a trobar 
la primera faena 
remunerada 
(mitjana)

Té faena o 
continua 
estudis (%)

Alumnat titulat 
que recomanaria 
estudiar a la UA el 
grau cursat (%)

ENGINYERIA EN SO I IMATGE 
EN TELECOMUNICACIó

226 38,00% 62,00% 3,8 96,00% 88,00%

ENGINYERIA INFORMàTICA 115 8,20% 91,80% 2,3 98,40% 96,70%

ENGINYERIA MULTIMÈDIA 163 14,30% 85,70% 3,6 89,30% 91,10%

TOTAL UA 10043 59,00% 41,00% 5,1 87,00% 83,50%

Tabua 19. Indicadors sobre inserció laboral de l’alumnat 
que es titula a la Universitat d’Alacant (2019)

Font: Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa  
i elaboració pròpia.
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d’espera en els cursos presencials i una demanda 
important en els cursos semipresencials.

Els centres de formació professional consoliden 
un òptim sistema de pràctiques, que junt amb la 
creixent demanda que hi ha per part del teixit em-
presarial de l’àrea, suposa una millora de l’ocu-
pabilitat de l’alumnat. A tall d’exemple: «Cinc ins-
tituts d’Alacant aconsegueixen la plena ocupació 
amb la formació professional digital».50 L’alumnat 
dels cicles superiors d’Informàtica i Robòtica en 
3D troba faena quant acaba els estudis. Els cen-
tres Doctor Balmis, Mare Nostrum, Severo Ochoa, 
Sant Vicent i Cavanilles amplien l’especialització 
del professorat per a afrontar les noves necessi-
tats en l’àmbit digital.

D’altra banda, al gener del 2020 es va fer al Dis-
tricte Digital de la Comunitat Valenciana la jorna-
da «Nous reptes tecnològics per a l’ocupabilitat 
en els cicles formatius d’informàtica», en la qual 
es van donar a conéixer les tecnologies actuals 
i futures del sector de la informàtica. La jornada 
la va organitzar la Direcció General de Formació 
Professional i Ensenyaments de Règim Especial i 
Districte Digital amb la col·laboració de l’IES Doc-
tor Balmis i l’IES Sant Vicent de Sant Vicent del 
Raspeig, dirigida als estudiants de la província de 
segon curs dels tres cicles formatius de grau su-
perior de la família professional de la Informàtica.

De les diferents xarrades, ponències i debats, han 
quedat clares unes quantes conclusions:51 la pri-
mera, el nivell de la formació és bo, i per això, les 
empreses tecnològiques ho valoren, d’ací que les 
quatre grans firmes tractores instal·lades al Dis-
tricte Digital, Accenture, Indra, Everis i GGTech, 
contracten més de sis-cents informàtics durant 
l’any 2020 per als centres d’Alacant, procedents 
de la formació professional o universitaris.

Pel que fa a les possibles millores de l’actual sis-
tema de formació professional, s’ha considerat 
que el professorat hauria d’aprofitar més les ho-
res i millorar més la integració entre l’empresa i 
l’alumnat. S’ha apuntat que l’alumnat també s’ha 
de creure la funció que poden desenvolupar dins 
de les companyies; això pot ajudar a millorar les 
taxes d’ocupabilitat. Potser caldria treballar altres 
coneixements perquè la formació fora més àmplia 
i més aprofitable per a les empreses; i s’ha insistit 
a millorar la formació del professional docent.

50  https://afondo.diarioinformacion.com/educacion/alicante-institu-
tos-pleno-empleo-formacion-profesional-digital.html
51  https://alicanteplaza.es/IndraAccentureEverisyGGTechcontratar-
nesteaomsde600informticosparasussedesdeAlicante

Els ponents també han considerat que la formació 
professional és una bona fórmula per a captar ta-
lent i poder retindre’l. Quasi tots coincideixen que 
la majoria d’alumnes que entren en pràctiques 
acaben quedant-se a l’empresa. Els representants 
de les firmes tecnològiques valoren el compromís 
i la proactivitat de l’alumnat, i destaquen la neces-
sitat d’actualitzar els coneixements en un sector 
tan canviant. Així mateix, assenyalen la necessitat 
d’obrir el camp dels coneixements perquè l’actua-
lització dels conceptes siga constant.

Finalment, els experts exposen la necessitat de fer 
determinades actuacions per a millorar el sistema 
de la formació professional. En concret, s’assenya-
la la recerca d’una cohesió més gran entre els cen-
tres educatius, administracions i empreses perquè 
treballen en una mateixa direcció; i l’impuls a la 
docència dual per al professorat, en empreses i 
centres formatius alhora. Finalment, es destaca 
la ubicació d’Alacant i les oportunitats que actu-
alment ofereix la ciutat, amb un ecosistema tec-
nològic en creixement, que pot generar l’atracció 
dels capitals de riscos; amb un factor a favor per a 
la mà d’obra, com és el clima, i amb un hàndicap, 
com és el tractament fiscal per a les empreses.

Formació especialitzada

En l’àmbit de la formació amb un enfocament di-
gital, destaca, tal com ja s’ha assenyalat, la faena 
de les universitats públiques, i dels centres pri-
vats en l’oferta reglada i no reglada en l’àmbit de 
formació per a alta direcció.

Altres actors de l’ecosistema digital d’Alacant des-
tacats en l’apartat 3 del present informe fan ac-
tivitats formatives d’especialització: Fundesem, 
Federació d’Empresaris del Metall de la Província 
d’Alacant (Fempa), Cambra Alacant, Cercle d’Eco-
nomia, Anban (Asociación Nacional de Big Data y 
Analytics), Ajuntament d’Alacant (Impulsalicante), 
entre d’altres.

Segons els agents consultats, els nivells formatius 
que mostren una valoració més bona són (gràfic 
5): formació universitària, formació complemen-
tària (no reglada) i la formació professional.

S’observa una adequació elevada de la formació 
dels empresaris i treballadors del sector digi-
tal respecte a la resta de sectors (gràfic 6). Les 
respostes dels agents consultats mostren una 
formació més bona en els treballadors del sector 
digital respecte als empresaris del sector.
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Gràfi c 5. Valoració de l’oferta de formació relacionada amb 
el sector digital en els àmbits següents en relació amb 
les necessitats del territori (categories: adequada i molt 
adequada) (% sobre el total de respostes)

Nota: mitjana ( 1. Nul·la - 5. Molt adequada) - Universitària 3,3; 
professional 2,9; complementària (no reglada) 3,1; per a l’ocupació 
(LABORA, Impulsalicante...) 2,5; interna a les empreses 2,5.

Font: qüestionari en línia «Territoris intel·ligents: el sector digital 
d’Alacant i voltants» i elaboració pròpia.

Gràfi c 6. Valoració de la formació dels empresaris-
treballadors relacionats amb el sector digital (categories: 
adequada i molt adequada) (% sobre el total de respostes)

Nota: mitjana (1. Nul·la - 5. Molt adequada) - empresaris del sector 
digital 3,6; empresaris de la resta de sectors 2,4; treballadors del 
sector digital 3,9; treballadors de la resta de sectors 2,4.       

Font: qüestionari en línia «Territoris intel·ligents: el sector digital 
d’Alacant i voltants» i elaboració pròpia.

3.4. ALTRES PROCESSOS D’INNOVACIÓ I DE 
CANVI EN EL TERRITORI: SECTOR SOSTENIBLE 
I INCLUSIU

El sector digital concentra tot el potencial del can-
vi davant les noves tecnologies disruptives, i que 
transformaran sectors econòmics com la salut, 
la sanitat, l’agricultura o l’automoció, per citar-ne 
uns quants exemples. La hibridació del sector di-
gital amb altres sectors pot conduir a processos 
d’innovació i de canvi que milloren la competitivi-
tat de la resta de sectors econòmics i alhora fer-
los més sostenibles i inclusius.

Segons les respostes dels agents consultats l’im-
pacte més gros del sector digital pel que fa a l’efi -
ciència i la competitivitat (gràfi c 7), es donarà en 
els sectors indústria i serveis.

Gràfi c 7. L’impacte del desenvolupament i la consolidació 
del sector digital al territori pot afavorir l’efi ciència i 
competitivitat dels sectors següents (categories: bastant i 
molt) (% sobre el total de respostes)

Nota: Mitjana (1. Gens - 5. Molt) - Agricultura 3,7; Indústria 4,4; 
Construcció 3,5; Serveis 4,5.

Font: Qüestionari en línia «Territoris intel·ligents: el sector digital 
d’Alacant i voltants» i elaboració pròpia.

Pel que fa a l’entorn i l’economia circular, gràcies 
a l’impuls de dos dones alacantines, Laura Cár-
denas i Anna Tarí, Alacant s’ha sumat al Circular 
Economy Club, una xarxa internacional que agluti-
na i coordina iniciatives rellevants de la indústria, 
empreses i institucions a escala mundial. S’hi ha 
de destacar el gran nombre d’empreses alacan-
tines i d’investigadors que centren esforços relle-
vants al voltant de l’economia circular.

D’altra banda, destaca l’escassa presència de do-
nes en el sector digital –tant a escala de treballa-
dores com de directives– i el reduït nombre de titu-
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lades en àrees STEM, especialment, en Enginyeria 
Informàtica. No obstant això, la rellevància d’un 
conjunt de dones emprenedores en l’àmbit digital 
–per exemple, Nuria Oliver– va canviant progres-
sivament la realitat i reduint la bretxa de gènere.

El Llibre Blanc de les dones en l’àmbit tecnològic52

(MINECO 2019) ens mostra diverses associacions 
que actuen en la línia dita. Per exemple, a través 
de la millora de la visibilitat de dones emprene-
dores digitals, canviant estereotips i mitjançant 
programes de sensibilització-motivació per a in-
corporar xiquetes i joves a estudis STEM.

En eixa línia és una contribució destacable la pu-
blicació «Competencias Transformadoras para la 
Igualdad de Género en la Sociedad y la Economía 
Digital»53, del Grupo de Expertas/os «Igualdad de 
género en la sociedad digital» (GEIGSD), Observa-
torio Nacional de las Telecomunicacions y la So-
ciedad de la Información (ONTSI) - Red.es. És un 
document de treball que pretén ser una contribu-
ció a la futura estratègia de competències digitals 
d’Espanya. En el document s’inclouen propostes i 
recomanacions que busquen introduir la perspec-
tiva de gènere en l’agenda digital.

A manera de síntesi, la innovació de les empreses 
del sector digital repercuteix positivament princi-
palment en els aspectes següents (gràfi c 8): més 
fl exibilitat de l’horari laboral i del lloc de treball 
(teletreball...) i sostenibilitat ambiental (reducció 
de despeses energètiques, etc.).

Gràfi c 8. Impacte del sector digital en els aspectes 
següents (categories: bastant i molt) (% sobre el total de 
respostes)

Nota: mitjana (1. Gens - 5. Molt) - sostenibilitat ambiental (reducció 
de despeses energètiques, etc.) 3,9; reducció de la bretxa de 

52  https://www.mineco.gob.es/stfl s/mineco/ministerio/fi cheros/li-
breria/LibroBlancoFINAL.pdf
53  http://www.observatorioigualdadyempleo.es/download/compe-
tencias-transformadoras-para-la-igualdad-de-genero-en-la-socie-
dad-y-la-economia-digital/

gènere 3,6; millora de les condicions laborals dels treballadors i 
les treballadores 3,7; més fl exibilitat de l’horari laboral i del lloc de 
treball (teletreball...) 4,3.    

Font: qüestionari en línia «Territoris intel·ligents: el sector digital 
d’Alacant i voltants» i elaboració pròpia.

La innovació del sector digital junt amb la hibrida-
ció del sector digital amb altres sectors també pot 
conduir a processos d’innovació i de canvi, com 
els que s’han desenvolupat pel que fa a accions 
en relació amb la pandèmia de la COVID. En l’apar-
tat següent es detallen algunes de les actuacions 
principals dutes a terme en analitzar diversos 
projectes d’èxit.

4. ACTUACIONS D’ÈXIT EN MATÈRIA 
D’INNOVACIÓ TERRITORIAL

Les actuacions d’èxit en matèria d’innovació ter-
ritorial en l’àmbit del sector digital les han selec-
cionades els redactors-autors de l’informe. No 
obstant això, coincideixen amb els projectes d’èxit 
que apunten els agents consultats en una qüestió 
oberta.

4.1. DISTRICTE DIGITAL COMUNITAT VALENCIANA

Un dels projectes més destacats que impulsa l’ad-
ministració autonòmica és el denominat «Districte 
Digital Comunitat Valenciana». El projecte parteix 
d’una iniciativa de la Generalitat Valenciana per a 
donar suport a la transformació del model produc-
tiu valencià mitjançant l’impuls i l’atracció d’em-
preses del sector digital i tecnològic. El projecte 
aposta inicialment per Alacant com a seu central 
del Districte Digital, però amb vocació d’interac-
tuar amb altres pols de la Comunitat Valenciana.

El districte digital s’emmarca en les actuacions 
que des de l’administració persegueixen trans-
formar l’economia valenciana, en el cas concret, 
a través d’un projecte que catalitze una transfor-
mació digital. La digitalització és un motor cada 
vegada més important del creixement econòmic. 
A més de l’efecte directe del sector de les tecno-
logies de la informació i comunicació com a sec-
tor productiu, amb un impuls sobre el creixement 
i l’ocupació, té l’enorme capacitat de contribuir a 
augmentar el valor afegit del conjunt dels sectors 
de l’economia en contribuir de manera notable a 
la millora de la productivitat. 

El projecte, per tant, té com a objectiu l’expansió 
de l’economia digital a través del suport a la for-
mació d’un ecosistema digital robust. En el repte 
tenen un paper rellevant les infraestructures digi-
tals i el capital humà. Les infraestructures digitals 
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abasten totes les infraestructures necessàries 
per a donar suport al negoci digital, incloses les 
empreses que produeixen maquinari i programa-
ri, les xarxes de comunicacions i els proveïdors de 
serveis i de contingut digital. Per tant, l’objectiu 
és impulsar i atraure empreses del sector digital 
i tecnològic, per a aconseguir situar Alacant en 
el punt de mira de l’economia digital. A través de 
l’atracció d’empreses consolidades o en projecció 
se cerca aconseguir un efecte tractor per a altres 
empreses tecnològiques i fomentar la creació de 
capital humà en l’àmbit digital. La finalitat és cre-
ar un teixit empresarial d’innovació digital i tecno-
lògic i generar riquesa i ocupació en l’àmbit de les 
noves tecnologies.

El desenvolupament i la gestió del projecte Distric-
te Digital Comunitat Valenciana està encomanat a 
l’empresa pública Societat Projectes Temàtics de la 
Comunitat Valenciana (SPTCV). Les actuacions em-
marcades dins del projecte abasten tres àmbits: pla 
d’atracció d’empreses, desenvolupament d’un pro-
grama de jocs i e-Sports i realització d’actes.

Pel que fa al pla d’atracció d’empreses, un primer 
pas va ser difondre el projecte cercant l’interés 
d’empreses del sector tecnològic i digital, i oferint 
uns espais i serveis adequats a la ciutat d’Alacant. 
En concret, la SPTCV disposa de la gestió de les 
instal·lacions de l’antic complex cinematogràfic de 
Ciutat de la Llum i l’estratègia inicial va consistir 
a impulsar un espai d’innovació atractiu perquè hi 
haguera empreses que decidiren situar-s’hi. Així 
es va aconseguir atraure empreses importants 
que han jugat un paper tractor, atraient-ne d’altres 
que han cercat implantar-se en eixe nou espai de-
gut a les economies externes que es generen. Així, 
Indra i Accenture van ser les empreses tractores 
que van triar establir-se en el districte digital. La 
proposta també va captar l’interés d’empreses di-
gitals internacionals.

D’altra banda, la SPTCV va posar en marxa en el 
2018 un pla d’estímul per a atraure empreses tant 
estatals com internacionals a través d’un siste-
ma públic d’incentius, amb quantitats màximes 
d’ajudes compatibles amb el marc normatiu de 
la Unió Europea. En concret, es pretenia que les 
empreses que s’acolliren al programa, i que rebe-
ren ajudes, s’instal·laren en el Districte Digital. 
Un incentiu inicial que havia de servir perquè una 
vegada localitzades decidiren quedar-s’hi. El pla 
anava dirigit a les empreses d’economia digital 
en l’àmbit tecnològic de desenvolupament de re-
cursos de suport al negoci: tecnologia, maquinari, 
programari, telecomunicacions, negoci electrònic 

(processos empresarials desenvolupats mitjan-
çant aplicacions informàtiques o plataformes en 
línia) i comerç electrònic (generació de negocis i 
compra/venda de béns utilitzant Internet com a 
mitjà de comunicació). S’ha d’assenyalar que es 
van fixar una sèrie de requisits per a poder op-
tar a l’ajuda, com l’obligació de crear una socie-
tat a Espanya, firmar un contracte de lloguer de 
l’espai amb SPTCV, i crear i mantindre ocupació a 
Alacant almenys durant dos anys. A més, per a la 
concessió de les ajudes, les empreses han de de-
mostrar de manera fefaent que l’activitat que fan 
contribueix a l’evolució de la branca tecnològica. 
Finalment, és important destacar que, amb el pla, 
la SPTCV pretenia no només atraure empreses de 
fora, sinó també les empreses que ja operaven a 
la Comunitat Valenciana perquè establiren una 
seu permanent en el Districte Digital i augmenta-
ren la plantilla. 

En els dos anys de recorregut, el projecte Districte 
Digital ha aconseguit que es localitzen nombroses 
empreses tecnològiques amb activitats que abas-
ten multitud de productes i serveis, entre els quals 
destaquen els serveis de programació, consulto-
ria i altres activitats relacionades amb la informà-
tica. Unes empreses que estan especialitzades en 
àrees com ara fabricació de maquinari, tecnolo-
gia, seguretat cibernètica, programari, aplicacions 
mòbils, consultoria d’informàtica, serveis digitals, 
entre altres. També hi ha empreses de producció 
i distribució audiovisual i moltes de dedicades a 
l’edició de programes informàtics, especialment 
de videojocs. El districte també acull empreses es-
pecialitzades en tractament de dades, allotjament 
i activitats relacionades i portals web. Finalment, 
destaquen empreses d’àmbits més diversos com 
les dedicades a publicitat i màrqueting digital, al 
llançament i desenvolupament de fintechs, a fer 
esdeveniments virtuals, com per exemple de jocs 
i esports, o plataformes per a la promoció turística 
i formació en el sector, entre altres.

Algunes de les empreses del districte digital tenen 
l’origen a la província i la resta de la Comunitat Va-
lenciana, però un percentatge més gran prové de 
diferents països. És destacable que la gran majo-
ria d’empreses captades en el primer pla d’incen-
tius que va fer la SPTCV va ser d’origen estranger, 
moltes procedents de Finlàndia. Això és degut a la 
promoció que es va fer del projecte en aquell país, 
un dels països europeus amb més implantació 
d’empreses digitals, i que va despertar l’interés 
d’empreses emergents tecnològiques. Per tant, ha 
sigut molt rellevant el paper que ha exercit la SP-
TCV, que, a través d’accions de promoció exterior 
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del districte, ha mostrat la idoneïtat de la ciutat 
d’Alacant com un lloc privilegiat per a implantar 
empreses del sector digital per la gran connec-
tivitat, les condicions climàtiques immillorables, 
la presència de tres universitats en l’entorn, un 
parc d’habitatges disponibles per a l’allotjament 
de personal empleat i tindre una base important 
de professionals en l’economia digital. 

Quant al lloc en el qual es localitza el Districte Di-
gital, la SPTCV disposa d’una sèrie d’espais amb 
dotació adequada a la ciutat d’Alacant, on ha fixat 
la ubicació per a les empreses que s’adhereixen 
al projecte. En concret, el Districte Digital disposa 
de tres seus operatives a Alacant. Dos en el com-
plex d’Aigua Amarga, en l’Edifici I de Districte Di-
gital (5.600 m2 de superfície útil) i l’Edifici II (5.900 
m2 de superfície útil). La tercera seu se situa en 
l’Estació Marítima del Port d’Alacant, que és consi-
derada l’Edifici III de Districte Digital. Cal destacar 
que està projectat un nou edifici en el Moll 5 del 
Port d’Alacant, que tindrà 9.445 m2, així com futu-
res seus arreu de la Comunitat Valenciana.

A més dels serveis físics (sales de reunions i de 
cotreball, sala d’audiovisuals, aparcament, mobi-
liari d’oficina, aigua, llum, internet, etc.), s’ha dis-
senyat un pla d’acolliment a les empreses, per a 
facilitar qüestions com ara tràmits administratius, 
assessorament sobre vivenda o escolarització. El 
projecte ofereix també assessorament empresa-
rial, i activitats formatives dirigides a augmentar 
els coneixements de tots els professionals de les 
empreses del districte. També impulsa la promo-
ció internacional de les empreses, a través del pla 
de promoció i màrqueting del Districte Digital i 
del desenvolupament d’esdeveniments orientats 
a mercat en els quals s’involucra les empreses 
instal·lades. Una altra de les àrees en les quals 
dona suport el districte és en la cerca per a incor-
porar talent, facilitant la connexió entre els pro-
fessionals que busquen de manera activa faena 
i les empreses a través de la web i presència en 
mitjans de comunicació en línia. Finalment, s’im-
pulsa el desenvolupament de programes de col-
laboració entre empreses instal·lades i adherides 
al Districte Digital amb empreses i indústries de 
l’àrea d’influència.

El desenvolupament del Districte Digital s’ha anat 
promovent mitjançant la implementació de pro-
grames per a la participació d’empreses de tres 
tipus. D’una banda, es troben les empreses que 
estableixen la seu en les instal·lacions del Distric-
te i que en formen part com a empreses localitza-
des (based in). Junt amb les quals, el Districte ha 

cercat la participació d’empreses i institucions a 
través de la categoria de partner i de collaborator. 

La categoria de Districte Digital partner està con-
figurada per a empreses tecnològiques i digitals 
amb seu permanent a la Comunitat Valenciana 
i que tenen una trajectòria reconeguda en l’àm-
bit, en exercir una activitat tecnològica dirigida al 
mercat. Una participació que permet assistir a ac-
tes que es fan en el districte, podent interactuar 
i compartir coneixements amb altres empreses 
emergents, i beneficiar-se també de les accions 
promocionals estatals i internacionals que s’hi 
duguen a terme. 

Al costat del partner, s’ha creat la figura Distric-
te Digital collaborator que persegueix incloure en 
el projecte determinades entitats i empreses de 
serveis que s’han identificat com a indispensa-
bles per al desenvolupament de l’ecosistema. En-
tre eixes entitats destaquen els ajuntaments, que 
poden aportar espais, esdeveniments, programes 
formatius, programes d’emprenedoria i iniciatives 
de col·laboració empresarial relacionades amb el 
sector tecnològic. A més, els collaborators forma-
ran part del pla de comunicació del districte i con-
tribuiran a fer-ne la promoció. Els ajuntaments de 
Novelda i Xixona ja s’han adherit al Districte i n’hi 
ha altres que han mostrat interés a fer-ho, com 
ara Orihuela, Alcoi, Xàbia i Villena.

També els centres de cotreball que acullen en les 
seus emprenedors que desenvolupen productes o 
serveis tecnològics poden participar com a colla-
borator. Una participació que suposa dur a terme 
accions conjuntes de formació, esdeveniments o 
transferència del coneixement. S’amplia així l’eco-
sistema digital d’Alacant amb nous espais, mentre 
que els centres de cotreball poden beneficiar-se 
en la captació de usuaris potencials. 

La figura del collaborator s’obri també per a les 
empreses que desenvolupen un producte o ser-
vei que demanen especialment les empreses ins-
tal·lades o adherides al Districte Digital. Ja s’hi 
han unit empreses que presten serveis jurídics 
en propietat industrial i intel·lectual o empreses 
especialitzades a captar subvencions. També les 
associacions empresarials que agrupen empre-
ses d’eixe tipus, o empreses que desenvolupen un 
producte o servei tecnològic, poden adherir-se al 
projecte com a collaborator. Així poden participar 
en el programa de formació d’empreses instal·la-
des i col·laborar amb empreses instal·lades i ad-
herides al Districte Digital.
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Finalment, l’ecosistema del districte integra ins-
titucions que desenvolupen productes o serveis 
tecnològics o innovadors, i que ofereixen espais, 
esdeveniments, programes formatius o d’empre-
nedoria vinculats amb la tecnologia i la innovació. 
Una participació que suposa una difusió mútua del 
districte en les estratègies de comunicació. A més, 
les institucions dites podran participar en els plans 
de formació i en els esdeveniments del Districte 
i en les seus es podran desenvolupar programes 
de col·laboració entre empreses instal·lades i in-
dústries de l’àrea pròxima. S’hi ha de destacar, per 
exemple, la participació d’Inescop en el projecte o 
l’acord amb el Campus Tecnològic d’Elx.

Actualment (juny del 2020), vora setanta empre-
ses s’han instal·lat en les seus del Districte Digital, 
a les quals s’afigen dos-cents partners i cent cinc 
com a collaborators. És destacable que un 40% de 
les empreses instal·lades són de procedència es-
trangera. Les ocupacions totals que generen les 
setanta empreses instal·lades són set-centes. Tal 
com s’ha assenyalat, una majoria són finlandeses 
i la resta prové de diferents països com els Estats 
Units, Regne Unit, Alemanya, França, Rússia i Mè-
xic. També hi ha empreses de Madrid i Barcelona, 
que cerquen descentralitzar les seus, que troben 
en el Districte Digital un entorn de qualitat de vida 
i un ecosistema que pot donar lloc a avantatges 
competitius.

A més del pla d’atracció empresarial, una altra de 
les actuacions principals vinculades al Districte 
Digital és el desenvolupament d’un programa de 
negoci en el sector dels jocs i e-Sports, amb l’ob-
jectiu de contribuir a desenvolupar la indústria del 
videojoc en la Comunitat Valenciana, aglutinant 
emprenedors i empreses del sector. Per això, la 
SPTCV té previst treballar en l’impuls i la promo-
ció de xicotetes empreses a través de la posa-
da en marxa d’una incubadora d’empreses i del 
desenvolupament de programes de formació i de 
patrocini. En el disseny del programa ha participat 
de manera directa l’empresa GGTech Entertain-
ment dedicada al sector i establida en el districte, 
que ha exercit un paper important com a empresa 
tractora i que s’ofereix per a donar suport a pro-
gramadors de videojocs, especialment en e-Sport. 
S’ha de destacar com l’empresa organitza una 
competició, a través d’un acord amb Amazon, per 
a estudiants d’universitat, i una altra enfocada a 
estudiants de secundària. Així mateix, desenvo-
lupa videojocs educatius per a persones amb di-
ficultats d’aprenentatge, ofereix formació per a 
altres formadors per a la utilització de les dites 
eines i genera continguts en l’àmbit dels e-Sports.

El districte ja té diverses empreses del sector i n’hi 
ha d’altres que han mostrat interés a adherir-se 
al hub tecnològic. Una aposta per a impulsar el 
sector del joc i e-Sports que respon a una realitat 
contrastada, que és el ràpid desenvolupament que 
experimenta l’activitat empresarial lligada a l’àrea 
dels videojocs, i pel caràcter multidisciplinari, es 
pot aplicar en matèries d’educació i formació de 
professionals. A més, és un filó d’ocupació jove i 
té una capacitat elevada per a generar nous per-
fils professionals dins de l’àmbit del desenvolupa-
ment tecnològic i la transformació digital. 

Finalment, un dels àmbits en els quals el Districte 
Digital vol actuar és en el desenvolupament d’actes 
i programes de reptes. El pla de desenvolupament 
del Districte, per tant, té establit fer esdeveniments 
relacionats amb el món digital, com ara fires, con-
vencions, workshops, demostracions, etc. Una anà-
lisi exploratòria de l’agenda del Districte Digital ens 
mostra una mitjana de dos esdeveniments-activi-
tats setmanals en el 2020 i el 2021; en entorns no 
presencials durant la pandèmia de la COVID.

Pel que fa als esdeveniments, el districte n’ha fet 
diversos en col·laboració amb altres sectors. Així, 
s’han celebrat tallers amb empreses turístiques 
dirigits a impulsar la digitalització que sorgeix de 
les empreses del districte en el sector turístic. 
També en l’àmbit del turisme, el districte ha em-
prés una línia de col·laboració amb l’Organització 
Mundial del Turisme (OMT) per a desenvolupar 
idees i reptes innovadors que puguen donar su-
port a la transformació del sector. 

Un altre dels sectors amb els quals s’han progra-
mat tallers és el de les Fintech. Al març hi havia 
previst fer el Bootcamp Blockchain Fintech Ac-
celerator@alicante dirigit a mostrar els projec-
tes més innovadors de les principals empreses 
emergents finsurtech estatals i internacionals i de 
bancs i companyies d’assegurances, encara que 
finalment es va cancel·lar per la restricció de mo-
bilitat lligada a la COVID-19. 

El districte també ha acollit la trobada Global 
Power Platform Bootcamp, un esdeveniment de 
caràcter tècnic perquè experts i usuaris puguen 
aprofundir en les característiques i funcions de 
Power Platform (conjunt d’eines desenvolupades 
per Microsoft que permeten analitzar, crear soluci-
ons i automatitzar els processos de cada empresa) 
i compartir coneixements i bones pràctiques. 

D’altra banda, es desplega amb la Federació Va-
lenciana de Municipis i Províncies un projecte per 
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a impulsar un hub especialitzat en projectes per a 
ciutats intel·ligents.

Els acords del Districte s’han anat ampliant a al-
tres sectors com l’aeronàutic, amb l’establiment 
d’un acord de col·laboració entre la SPTCV i el 
Business Incubation Centre Finland, un dels hubs 
d’innovació més prestigiosos que l’Agència Espa-
cial Europea té a Europa. Amb l’acord es perse-
gueix participar en projectes internacionals per 
a desenvolupar solucions tecnològiques que per-
meten avançar en projectes aeroespacials. 

També el Consell ha firmat un conveni amb la Uni-
versitat d’Hèlsinki per a llançar un centre de pre-
venció sobre el canvi climàtic que se situarà en les 
instal·lacions del Districte Digital d’Alacant. Mitjan-
çant el projecte se cerquen solucions tecnològi-
ques per a previndre l’impacte del canvi climàtic. 

D’altra banda, el Districte col·labora amb la Conse-
lleria d’Innovació, a través d’un programa de rep-
tes en els quals s’incentiva les empreses a desen-
volupar solucions tecnològiques en determinats 
àmbits. Un dels primers reptes fixats està vinculat 
a actuar sobre els efectes de la gota freda. Es trac-
ta, per tant, de donar suport a projectes d’empre-
nedoria i innovació oberta per a identificar, definir i 
validar noves oportunitats tecnològiques.

L’evolució en els últims anys del Districte Digital 
ha fet que haja sigut la seu triada per a impartir 
el primer màster executiu en intel·ligència artifi-
cial, a càrrec de l’Institut d’Intel·ligència Artificial, 
localitzat a Barcelona. Un màster que té com a 
objectiu la formació de directius, comandaments 
intermedis i emprenedors entorn de l’aplicació de 
la intel·ligència artificial en les diferents àrees de 
les organitzacions, i el desenvolupament d’un pla 
estratègic per a implantar-lo. 

Finalment, el Districte Digital ha mostrat un interés 
especial perquè s’instal·le a la província d’Alacant 
un centre de dades per a donar servei a empreses 
tecnològiques. Els centres de dades són espais on 
les empreses mantenen i operen les infraestruc-
tures tecnològiques, allotjant servidors i sistemes 
per a emmagatzemar totes les dades que les em-
preses digitalitzen. La instal·lació d’una infraes-
tructura així pot exercir un efecte tractor per a em-
preses subministradores de serveis, i contribuir a 
impulsar el sector de l’economia digital a Alacant, 
objectiu principal del projecte Districte Digital. 

Una aposta per a desenvolupar un ecosistema di-
gital que ha anat, per tant, consolidant-se en els 

últims anys. A més, fa poc, la Generalitat Valencia-
na ha elegit la Ciutat de la Llum per a localitzar les 
oficines de la Conselleria d’Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital. L’entorn del Districte Di-
gital s’ha considerat com una ubicació estratègica 
perquè la Conselleria puga impulsar la implanta-
ció de l’economia digital, promovent i assessorant 
empreses, ciutadania i administracions en tot allò 
relacionat amb el desenvolupament i la transfor-
mació digital.

En definitiva, el projecte del Districte Digital ha 
anat creixent a un ritme molt alt i compta amb 
més de tres-centes empreses entre les situades 
en les diferents seus, les partners i les collabora-
tors. Una dada que mostra l’impacte del projec-
te és que les empreses de base tecnològica han 
oferit entre el 2019 i el 2020, a través de la web 
de l’espai digital en la secció d’ocupació, més d’un 
centenar de llocs de treball. Els perfils que més 
s’han demanat responen a desenvolupadors i 
programadors en el camp del programari i web 
i enginyers de telecomunicacions i informàtics. A 
més, les empreses han demanat professionals en 
l’àmbit de les vendes, consultors i especialistes en 
màrqueting digital i analistes i experts en siste-
mes de seguretat. 

Les empreses del Districte Digital, per les carac-
terístiques pròpies i pels productes que desen-
volupen, tenen un paper molt rellevant davant la 
situació derivada de la crisi de la COVID-19. Unes 
empreses que han pogut recuperar-se més ràpi-
dament i s’ha observat una demanda més gran 
per a ocupacions de desenvolupador de mòduls 
de plataformes mòbils, i especialistes en la trans-
formació de diferents productes cap a la intel·li-
gència artificial i les dades massives. Són moltes 
les empreses del districte especialitzades en el 
desenvolupament d’eines tecnològiques que són 
necessàries per a empreses d’altres sectors eco-
nòmics. Per tant, s’obrin grans reptes en què les 
empreses tecnològiques han d’aportar les capa-
citats per a donar suport al teixit productiu de 
l’entorn i a sectors que necessàriament hauran 
d’incorporar tecnologies digitals per a operar en 
el nou context.

La imatge actual del Districte Digital mostra com 
és un ecosistema que ha anat creixent en diver-
sitat, la qual cosa permet més sinergies a través 
dels contactes entre les diferents empreses i ins-
titucions que hi ha presents. Una diversitat que és 
la base per a poder establir aliances i projectes 
conjunts que permeten competir en l’àmbit in-
ternacional. Per tant, serà fonamental continuar 
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ampliant el contacte entre empreses digitals, em-
preses emergents, institucions públiques i altres 
actors que servisquen per a aconseguir noves 
metes i posicionar el districte com un d’innovació 
digital rellevant a escala internacional.

El Districte Digital ha adoptat fa poc enfocaments 
estratègics per a aconseguir vertebrar el projec-
te al llarg del territori valencià i per a afavorir 
la hibridació amb altres àrees sectorials-tecno-
lògiques. Des de la Generalitat es planteja que, 
a pesar que la seu principal estiga a Alacant, és 
un projecte per a tota la Comunitat Valenciana54 
–busca una seu a València– i, de fet, l’organisme 
públic fa temps que col·labora en activitats en al-
tres municipis com ara Alcoi, Orihuela, Gandia o 
Xàbia, on també cerca acords institucionals per a 
mantindre una presència física. Una expansió per 
a la qual la SPTCV ha fitxat l’especialista en nova 
economia Ezequiel Sánchez perquè coordine el 
projecte, amb la vista posada també en la possible 
captació de fons europeus. D’altra banda, s’apos-
ta per donar un enfocament sectorial a l’activitat 
i captar noves companyies en camps estratègics 
com el turisme, el canvi climàtic i la salut.55 Per 
això el Districte Digital ha encarregat a diverses 
empreses el desenvolupament i impuls del pla.

4.2. ALICANTE FUTURA

El projecte denominat «Alicante Futura» és una 
iniciativa de l’Ajuntament d’Alacant que vol impul-
sar la ciutat com a referent en la indústria tec-
nològica i digital, en confluència amb el projecte 
Districte Digital de la Generalitat Valenciana. El 
projecte cerca atraure noves empreses tecnolò-
giques i talent i per a fer-ho promociona aspec-
tes valuosos d’Alacant com són la qualitat de vida 
de la ciutat, les bones connexions amb Europa, la 
base tecnològica que hi ha (Districte Digital, Ali-
canTec, Centre mixt d’intel·ligència digital), la dis-
ponibilitat d’espais i sòl i els atractius turístics i 
culturals. Encara que el projecte naix des de la 
iniciativa municipal, es desplega en col·laboració 
amb altres actors públics i privats, com el Parc 
Científic d’Alacant, l’Autoritat Portuària d’Alacant 
o l’empresariat alacantí. Des de l’àmbit municipal, 
amb el projecte es persegueix jugar un paper fo-
namental en la coordinació i l’impuls de totes les 
iniciatives que actualment estan dirigides a de-
senvolupar l’economia digital a Alacant.

54  https://www.informacion.es/economia/2020/12/16/distrito-digi-
tal-encarga-estudio-buscar-26404567.html
55  https://www.informacion.es/economia/2021/04/19/distrito-digi-
tal-asentamiento-empresas-factoria-48492635.html

Un dels primers objectius que s’han marcat dins 
del projecte és que la visió estratègica d’Alicante 
Futura s’incorpore en la planificació urbanística i 
en la gestió del territori. La nova planificació terri-
torial de la ciutat facilitarà sòl industrial adequat 
per a atraure empreses de l’àmbit tecnològic. En 
concret, tant el Pla Especial del Port d’Alacant com 
el Pla Especial del Parc Científic d’Alacant s’ade-
quaran a les necessitats i usos dels sectors tecno-
lògics i digitals. En el cas del Port d’Alacant, l’Au-
toritat Portuària s’ha compromés a desenvolupar 
la zona de ponent del Port (sector 6 i moll 14) per 
a implantar-hi usos relacionats amb les activitats 
vinculades a l’economia digital, el desenvolupa-
ment tecnològic, la nova economia urbana i l’em-
prenedoria. En el cas de la Parc Científic d’Alacant, 
el pla especial suposa 850.000 m2 de sòl per a 
desplegar-lo. També es pretén actuar sobre els 
equipaments per a la ciutat i en els espais públics 
alacantins, perquè s’adapten als nous usos i acti-
vitats de l’economia i la societat digital. 

Una altra de les accions que s’integren dins del 
projecte és el suport fiscal, amb incentius eco-
nòmics i fiscals que faciliten implantar i atraure 
empreses i professionals. àmbit en el qual es pre-
tenen desenvolupar iniciatives com el pla d’incen-
tius fiscals, el programa de beneficis empresa-
rials i el pack de l’emprenedor Alicante Futura. 
De més a més de les mesures dites de caràcter 
econòmic i tributari, l’Ajuntament es compromet 
a impulsar els tràmits administratius necessaris 
per a implantar empreses al parc científic, i vetlar 
per la màxima agilitat possible en el compliment 
de terminis i tràmits.

D’altra banda, el projecte vol alinear-se amb els 
objectius de l’agenda europea, de manera que es 
facilite la captació de fons d’institucions i organis-
mes europeus que permeten finançar actuacions 
i infraestructures en el marc del projecte, per a 
afavorir l’atracció d’empreses tecnològiques. 

L’estratègia dissenyada entorn del projecte, a més 
d’atraure empreses tecnològiques i digitals, cerca 
desplegar la projecció global d’Alacant, amb una 
identitat definida entorn de la indústria del sec-
tor. Per a aconseguir-ho, el desenvolupament de 
l’estratègia s’acompanya d’una agenda de divul-
gació en relació amb els reptes dirigits a potenci-
ar Alacant en els pròxims anys. També hi ha pre-
vist desplegar programes com ara «Embajadores 
alicantinos» i el programa «Heroes alicantinos» 
(persones que han desenvolupat iniciatives tecno-
lògiques de referència) que busquen promoure la 
identitat i l’orgull i el sentiment de pertinença.
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També Alicante Futura suposa una aposta per la 
modernització i la digitalització dels serveis i pro-
cessos locals, cercant una administració munici-
pal adaptada a les noves tecnologies i en la qual 
es fomente la compra pública innovadora.

Finalment, representa un compromís amb els ob-
jectius de desenvolupament sostenible de les Na-
cions Unides, en aspectes com la reducció de la 
pobresa, la desigualtat econòmica, el canvi climà-
tic i el consum sostenible, a través de les polítiques 
municipals. Així, per exemple, en el marc del pro-
jecte, l’Ajuntament ha subscrit un conveni de col-
laboració amb les fundacions Santa María la Real i 
Telefónica per a dur a terme dos programes, «Lan-
zadera Conecta Empleo» i «Alfabetización Digital», 
que persegueixen formar persones desocupades 
en competències digitals, adaptant l’orientació la-
boral als reptes actuals i a una demanda de més 
competències digitals en totes les professions.

Totes les actuacions del projecte se sumen a al-
tres iniciatives que du a terme l’Ajuntament en 
el marc de l’Agenda per a la Innovació d’Alacant 
2019-2023, «Innovalicante». Una agenda que té 
com a objectiu estendre i difondre la innovació 
en el teixit social i econòmic de la ciutat, per al 
qual es considera necessària la col·laboració en-
tre les administracions públiques i les empreses 
tecnològiques. En concret, Innovalicante té tres 
eixos: l’eix tecnològic, que es concreta en la ini-
ciativa d’Alacant com a ciutat intel·ligent, que vol 
promoure la implantació de l’administració digi-
tal, simplificant processos i utilitzant la tecnologia 
per a facilitar l’accés als serveis; el segon eix és 
el social, centrat a establir criteris de sostenibi-
litat social, ambiental, econòmica, financera i de 
transparència en totes les actuacions municipals, 
en línia amb els ODS i l’Agenda 2030; el tercer eix 
és l’empresarial, que es concreta en Alicante Fu-
tura, i que tracta de donar suport, tal com s’ha as-
senyalat, a la conformació d’una base d’empreses 
tecnològiques i digitals que es convertisquen en 
motors del creixement i de l’economia alacantina. 

En definitiva, es presenta com una estratègia que 
vol dinamitzar el diàleg i la col·laboració, per a co-
ordinar tots els esforços d’actors públics i privats 
que actualment aposten per Alacant per a atraure 
empreses i talent de l’àmbit tecnològic i digital. 

L’Ajuntament d’Alacant ha incorporat fa poc (oc-
tubre del 2020) huit nous experts al consell as-
sessor d’Alicante Futura. Entre els quals s’inclo-
uen responsables d’Accenture, Everis i Telefónica. 
Unes noves incorporacions que se sumen als 

consellers ja existents. Actualment, en el marc de 
l’estratègia del projecte s’impulsen quatre clús-
ters: biotecnològic (BioTech), marítim (MarTech), 
de tecnologia i govern (GovTech) i agroalimentari 
(AgroTech).

Al juny del 2021 s’ha presentat el projecte de la 
xarxa de «territorios Futura»,56 una sèrie d’espais 
connectats i distribuïts pels diferents districtes de 
la ciutat dedicats a desplegar l’estratègia muni-
cipal «Alicante Futura». El centre d’emprenedors 
del carrer Cid, l’espai Vaíllo, el Lab Tossal, el viver i 
llançadora d’empreses Príncep Felip, el futur gim-
nàs d’idees de Sèneca o l’espai de l’escorxador in-
tegren la xarxa de territoris Futura d’Alacant que 
aniran ampliant-se durant els pròxims mesos. Els 
territoris Futura constituiran una xarxa d’espais 
per a captar i capacitar el talent tecnològic i em-
prenedor d’Alacant, amb l’objectiu de convertir-se 
en focus de mobilització de la cultura i l’esperit 
emprenedor a la ciutat, acostant a la gent jove, al 
talent sènior i a totes les persones interessades a 
promoure i desenvolupar un negoci de base tec-
nològica i digital, les eines, els coneixements i les 
oportunitats per a fer-ho a Alacant, amb l’ajuda i 
el suport dels professionals, experts i formadors 
més bons. La xarxa de territoris Futura actuarà 
en coordinació amb altres actors municipals com 
l’Oficina d’Atracció d’Inversions.

4.3. CENTRE MIXT D’INTEL·LIGÈNCIA DIGITAL

Una altra iniciativa en l’àmbit de l’economia digital 
que s’ha desenvolupat en el darrer any és la crea-
ció d’un centre mixt d’intel·ligència digital (CENID), 
que promou la Diputació d’Alacant i la Universitat 
d’Alacant i la UMH d’Elx, i que se suma als pro-
jectes Districte Digital i Alacant Futura. Un centre 
d’intel·ligència digital que persegueix desenvolu-
par estratègies conjuntes entre institucions, orga-
nismes i empreses dirigides a impulsar la transfe-
rència de tecnologia i la intel·ligència artificial en 
els àmbits del municipalisme i del desenvolupa-
ment econòmic i social de la província. Destaquen 
entre els objectius l’elaboració de procediments 
per a incorporar tecnologies digitals en l’àmbit de 
les administracions públiques, fomentar i atraure 
talent, atraure finançament estatal i internacio-
nal, i col·laborar, en definitiva, en la creació d’un 
ecosistema innovador. Les huit línies d’actuació 
del centre aborden la identitat digital, ús digital, 
seguretat personal, ciberseguretat, intel·ligència 
emocional digital, comunicació digital, alfabetit-

56 https://www.alicante.es/es/noticias/ayuntamiento-presen-
ta-red-territorios-futura-lanzar-desarrollo-digital
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zació digital i dret digital. Per tant, entre els ob-
jectius destaca identificar mancances, proposar 
canvis i traçar estratègies que situen la formació 
digital i tecnològica en etapes educatives prime-
renques i que faciliten també incorporar la dona 
en els sectors dits. D’altra banda, el centre mixt in-
clourà la transformació dels xicotets ajuntaments 
de la província, amb un objectiu de digitalització 
per a simplificar processos i agilitar els tràmits 
als quals s’enfronten les empreses, i també im-
pulsant avanços en altres àrees, com la sanitària, 
el consum d’energia o el canvi climàtic.

Els huit projectes en els quals es treballa són els 
següents:57

1. L’anàlisi i l’observació de l’estat i la situació 
digital de tots els municipis d’Alacant. Saber 
com estan per a poder transformar-los amb el 
desenvolupament d’una sèrie d’indicadors que 
permeten avaluar-ne els progressos.

2. L’anàlisi i el seguiment del Dret Digital. La tec-
nologia va per davant de la legislació i és ne-
cessari desenvolupar un ordenament jurídic 
perquè la ciutadania estiga protegida.

3. Un observatori per al compliment de la legis-
lació i de la normativa de la protecció de dades 
a la província, així com informar la població de 
quins són els drets.

4. Formació. Trobades digitals sobre transforma-
ció digital.

5. El Llibre Verd de l’Ocupabilitat en entorns di-
gitals i generar un quadre de comandaments 
amb l’oferta formativa en eixe sentit.

6. Educació digital per a traure el màxim profit als 
dispositius.

7. Estudi de les necessitats tecnològiques per a 
detectar boles i mentides, de manera precoç.

8. Estudi de la viabilitat de les infraestructures de 
telecomunicacions en zones rurals.

En alguns dels àmbits descrits les universitats ja 
tenien grups d’investigació treballant i se n’aniran 
incorporant d’altres per a crear grups multidisci-
plinaris amb els quals abordar totes les qüestions 
dites.

57  https://www.informacion.es/alicante/2020/09/18/centro-inteli-
gencia-digital-inicia-andadura-11617486.html

4.4. ALICANTEC / TORRE JUANA OST /  
CENTRE ELLIS

Una altra de les experiències vinculades a l’econo-
mia digital que vol impulsar l’ecosistema alacantí 
com a referent estatal i internacional és ALICAN-
TEC. Es tracta d’una associació sense ànim de lu-
cre composta d’empreses, emprenedors i altres 
associacions i organismes compromesos amb el 
desenvolupament de l’economia digital i l’empre-
nedoria tecnològica a l’entorn d’Alacant i el Me-
diterrani sud d’Espanya (Comunitat Valenciana, 
Múrcia i les Balears). Un projecte col·laboratiu que 
sorgeix l’any 2016 amb l’objectiu de conformar una 
massa crítica d’empreses i emprenedors en l’àm-
bit digital i tecnològic, que proporcione una imatge 
del territori com a àrea de desenvolupament tec-
nològic i residencial. Des que es creà, l’associació 
pretén atraure empreses emergents i empreses 
tecnològiques internacionals promocionant el 
prestigi d’Alacant en l’àmbit de la tecnologia i de 
la formació i el talent (destacant la localització en 
un entorn pròxim de huit universitats, dos escoles 
de negocis i tres parcs científics i tecnològics), així 
com els atractius que té de qualitat de vida. Així, 
AlicanTEC tracta d’afavorir el desenvolupament de 
l’economia digital i dels sectors de futur basats en 
la tecnologia i el coneixement en l’entorn pròxim. 
A través de l’expansió d’eixos sectors en l’entorn 
s’aposta pel desenvolupament i la retenció del ta-
lent i el capital humà, impulsant les ocupacions 
qualificades i de qualitat associades als sectors. 

Actualment, AlicanTEC promou una xarxa col·la-
borativa entre les 250 empreses, entitats i profes-
sionals associats que en formen part, amb molts 
casos d’èxit estatals i internacionals. En l’objectiu 
de facilitar l’atracció i localització d’empreses di-
gitals en el territori, ofereix suport en diversos as-
pectes com ara tràmits i gestions per a obrir el 
negoci, assessorament jurídic i interpretació de la 
legislació espanyola, assessorament tecnològic, 
suport en la cerca de locals per a instal·lar-s’hi, 
així com en la selecció de talent per a incorpo-
rar-lo a l’empresa. AlicanTEC té la seu en Torre 
Juana, un espai situat a Alacant i que acull un pro-
jecte col·laboratiu entre empreses i gent empre-
nedora de l’àmbit digital (Torre Juana OST).

A més d’impulsar l’atracció d’empreses al territo-
ri, AlicanTEC vol afavorir l’emprenedoria i la gene-
ració d’empreses emergents digitals i en sectors 
de futur. Amb el dit propòsit, organitza jornades 
i espais de col·laboració entre els socis, oberts 
també a altres empreses i emprenedors amb pro-
jectes en els mateixos àmbits. També organitza 
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campanyes i tallers de conscienciació sobre la 
cultura tecnològica i la societat del coneixement, i 
seminaris i ponències relacionats amb les tecno-
logies digitals. Entre els esdeveniments organit-
zats i iniciatives en què participa AlicanTEC es po-
den assenyalar els dedicats a impulsar i enfortir 
la intel·ligència artificial, cadena de blocs i dades 
massives. AlicanTEC participa en l’organització 
de les edicions anuals del Congrés d’Intel·ligència 
Artificial, així com en les edicions de l’AI Saturday 
Alacant, que forma part d’un moviment a escala 
internacional que es desenvolupa en diferents 
ciutats del món i que promou l’associació nacional 
de Big Data i Analytics, i que persegueixen difon-
dre la IA. També organitza i participa en seminaris 
i fòrums sobre cadena de blocs i col·labora en el 
Congrés de Big Data d’Alcoi.

D’altra banda, AlicanTEC participa en el projecte 
W Startup Community, fòrum internacional que té 
com a objectiu impulsar l’emprenedoria digital fe-
menina. W Startup fa diferents activitats dirigides 
a inspirar dones, traslladant casos d’èxit i testi-
moniatges de dones que lideren empreses emer-
gents. També vol atraure inversions que donen su-
port a crear empreses emergents que promouen 
dones. El col·lectiu «Les 20 de TJ (Torre Juana)», 
dones de sectors professionals diversos d’Alacant 
que tracten de crear sinergies per a treballar per 
la igualtat d’oportunitats, s’ha sumat a la iniciativa, 
i li ha donat més visibilitat. També AlicanTEC junt 
amb la fundació Everis han posat en marxa el pro-
grama Púlsar Alacant, projecte de mentorització 
per part de dones referents que té com a objectiu 
servir d’inspiració i suport a xiques adolescents 
perquè desenvolupen el potencial que tenen per a 
aconseguir les seues metes professionals. 

AlicanTEC també participa en esdeveniments com 
GEN10S que organitza Google, que és un projecte 
d’Ajuda en Acció en el qual col·labora Google.org i 
que naix per a acostar la ciència i la tecnologia a 
tota la xicalla, apostant per una educació en va-
lors. Altres dels esdeveniments en els quals col-
labora és el Google Hash Code 2020, competició 
anual que planteja reptes d’enginyeria que esta-
bleix Google i que es fa a escala mundial. També 
participa en l’Space App Challenge de la NASA, 
hackathó internacional que té com a repte crear 
un projecte tecnològic com ara aplicacions mòbils, 
programari, maquinari o visualitzacions de dades, 
que aborde problemes del món real. 

Altres actuacions que promou AlicanTEC es dirigei-
xen a impulsar la formació de xarxes professionals 
i corporatives amb totes les iniciatives que tinguen 

com a objectiu desenvolupar l’economia digital i 
els sectors tecnològics i de coneixement. Així, des 
d’AlicanTEC es dona suport al treball en xarxa amb 
altres organitzacions afins com és el cas d’Im-
pulsalicante centre d’emprenedors, o ULab Ideas 
Meeting Point, centre de negocis i punt de trobada 
per a gent emprenedora. També col·labora en ac-
tes que impulsen comunitats de desenvolupadors 
d’Alacant, com és el cas de Google Development 
Group (GDG Alacant). La iniciativa TicNegocios 
de la Cambra de Comerç d’Alacant també comp-
ta amb la col·laboració d’AlicanTEC. Un portal de 
tecnologies que vol donar suport a les empreses 
a emprendre la transformació digital introduint 
eines TIC que milloren l’eficiència en els proces-
sos de creació i desenvolupament de negoci. Per 
a fer-ho compta amb partners amb solucions tec-
nològiques que poden facilitar a pimes, autònoms 
i emprenedors el canvi cap a la digitalització en els 
models de negoci i en els seus processos. 

AlicanTEC també col·labora amb altres organitza-
cions de fora d’Alacant com El Lab_Nucia, iniciativa 
de l’Ajuntament de la Nucia que pretén fomentar 
l’emprenedoria tecnològica i potenciar projectes 
vinculats al desenvolupament de l’economia di-
gital. AlicanTEC en coordina les actuacions amb 
altres organitzacions similars de la Comunitat Va-
lenciana com és el cas de la coordinació d’accions 
amb l’Associació Valenciana de Startups i amb 
l’Associació d’Empreses Tecnològiques de Caste-
lló, Xarxatec. En la línia de col·laboracions també 
destaquen els treballs que desenvolupa de ma-
nera conjunta amb TIMUR (associació murciana 
d’empreses del sector de les tecnologies de la in-
formació, de les comunicacions i de l’audiovisual 
de la Regió de Múrcia) així com amb CENTIC (cen-
tre tecnològic de les TIC de la Regió de Múrcia). 
La col·laboració amb les organitzacions dites es 
plasma, per exemple, en un curs en dades massi-
ves i valorització de dades emmagatzemades, que 
imparteixen formadors especialistes de la BDVA 
(Big Data Value Association) en què podran parti-
cipar empreses valencianes i murcianes.

Els acords de col·laboració d’AlicanTEC també s’es-
tenen a organitzacions com ara Lanzadera (acce-
leradora d’empreses valenciana que dona suport a 
emprenedors), Campus Madrid de Google (espai de 
trobada per a emprenedors), o APTE (Associació 
de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya). A més, 
persegueix establir convenis amb universitats i al-
tres entitats de caràcter públic-privat. 

En l’objectiu d’atraure talent i capital humà relaci-
onat amb l’economia digital, AlicanTEC ha disse-
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nyat dos programes, head-hunters i programadors 
nòmades. El programa head-hunters té com a ob-
jectiu establir convenis amb les universitats per a 
adequar-ne la formació a les necessitats formati-
ves en matèria digital que detecten les empreses. 
Quant al programa de programadors nòmades, 
vol atraure els millors professionals relacionats 
amb la tecnologia digital que han decidit treballar 
viatjant pel món com a estil de vida.

D’altra banda, en l’objectiu de projectar l’ecosiste-
ma i donar-li més visibilitat, des d’AlicanTEC junt 
amb l’empresa alacantina CLAVEi s’han llançat els 
premis Digitalísimos, que reconeixen empreses i 
líders que han apostat per la tecnologia com a 
impulsora de la seua transformació. D’altra ban-
da, AlicanTEC difon els fets més significatius que 
registren les empreses associades a través de 
les xarxes socials d’AlicanTEC, com són Facebo-
ok, Linkedin o Twitter. Unes fites que han abastat 
diferents vessants com ara accions de formació, 
productes, avanços tecnològics, etc.

Finalment, cal ressaltar el fet que empreses d’Ali-
canTEC col·laboren activament en projectes rela-
cionats amb la COVID-19, mostrant com la tecno-
logia s’ha convertit en un aspecte imprescindible 
per a intentar pal·liar els efectes de la pandèmia i 
poder controlar-ne l’avanç.

És destacable la labor d’Andrés Pedreño, presi-
dent d’AlicanTEC (fundador de Torre Juana OST i 
president de l’empresa 1MillionBot) en l’aposta de 
difondre les tecnologies innovadores i impulsar 
Alacant com a ecosistema digital i tecnològic de 
referència estatal i internacional. Junt amb Pe-
dreño destaquen com a impulsors i fundadors del 
projecte, els emprenedors i universitaris següents: 
Andrés Torrubia, Eduardo Manchón, Javier García, 
Nuria Oliver, Rebecca Rippin, Manuel Desantes, 
Pedro Pernías, Ezequiel Sánchez, Ángel Pineda i 
Alfredo Bataller. De més a més, s’han d’assenya-
lar els socis d’honor i ambaixadors d’AlicanTEC, 
Eugenio Triana i Iñaki Berenguer, que col·laboren 
activament donant a conéixer l’associació en el 
sector tecnològic internacional.

En definitiva, en els darrers anys s’ha anat avan-
çant en el desenvolupament de l’economia digital, 
amb un ecosistema en el qual s’han incrementat 
els casos d’èxit, empreses emergents, i l’atracció 
d’empreses digitals. La labor d’AlicanTEC ha sigut 
reconeguda amb el Premi de la Fundación Cone-
xus Madrid-Comunitat Valenciana, en col·labora-
ció amb Bankia, per la trajectòria i els esforços per 
crear i cohesionar un ecosistema d’emprenedoria 

i innovació a la Comunitat Valenciana, reconegut a 
escala estatal i internacional.

Un altre projecte innovador que s’ha desenvolupat 
a Alacant en l’àmbit digital és TORRE JUANA OST. 
Es tracta d’un espai obert i col·laboratiu en el qual 
les empreses i els agents participants col·laboren 
plantejant innovació i compartint coneixement. Un 
hub tecnològic en què se cerca connectar empre-
ses que tenen com a base tecnologies disruptives 
com la intel·ligència artificial, dades massives, ca-
dena de blocs, o IoT. A més de ser seu d’AlicanTEC, 
des de Torre Juana també operen empreses dedi-
cades a la intel·ligència artificial com Blabup (pla-
taforma tecnològica col·laboradora d’audioguies), 
iLab euroresidentes (un dels portals de més con-
tingut a Espanya), 1Millionbot (empresa especialit-
zada en assistents de veu conversacionals, que ha 
desenvolupat Carina, assistent sobre la COVID-19, 
aplicat en nombroses entitats de diversos països 
de parla castellana), Cookpad (plataforma social de 
receptes), It&Is (empresa lligada a l’economia digi-
tal i que impulsa projectes tecnològics molt diver-
sos), l’Observatori Fintech (sobre tecnologies Fin-
tech), i l’Observatori d’Intel·ligència Artificial (que 
fa el seguiment de desenvolupaments rellevants 
en assistents de veu, processament de llenguatges 
naturals i IA). Les empreses, a més de pertànyer al 
sector tecnològic, tenen un compromís amb la cul-
tura, el patrimoni i la preservació mediambiental. 
El projecte es localitza en un conjunt patrimonial 
històric, Torre Juana, torre refugi de l’antiga hor-
ta d’Alacant que està integrada dins del patrimoni 
cultural d’Alacant (bé d’interés cultural). 

L’aposta que es fa per preservar el Patrimoni 
s’evidencia en els projectes que s’han mamprés 
per a conservar Torre Juana. En concret, s’ha dut 
a terme el projecte «Torre Juana habla», que pro-
porciona informació geolocalitzada en el mòbil en 
cada punt del recinte a través de Blabup (aplicació 
que permet a institucions, empreses i ciutadania 
d’un municipi interactuar amb les veus donant 
vida als elements del voltant). També s’ha fet la 
sensorització d’edificis (amb la tecnologia IoT) per 
a identificar deterioracions i riscos de conserva-
ció de manera anticipada. Finalment, s’investiga 
sobre manteniment predictiu del conjunt patrimo-
nial a través de tècniques d’intel·ligència artificial 
(actualment, en fa el desenvolupament l’empresa 
derivada de la UA Lucentia LAB).

En el cas del compromís amb el medi ambient, 
Torre Juana OST ha desenvolupat un projecte de 
conscienciació i repoblació forestal participatiu: 
plantar-un-arbol.org. Una iniciativa que tracta 
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d’impulsar la plantació d’arbres i conscienciar de 
la importància de la reforestació. En el projecte, 
es conviden empreses i agents socials a col·la-
borar amb la iniciativa després de participar en 
alguna de les xarrades i activitats que es fan en 
Torre Juana, i que planten un arbre en l’espai, per 
a unir-se així a la iniciativa, que tracta de consci-
enciar la societat sobre la importància del desen-
volupament sostenible.

Pel que fa a la cultura, Torre Juana OST cerca que 
l’espai es conceba com un lloc d’inspiració cultu-
ral. Exposicions fotogràfiques o concerts són acti-
vitats que s’hi han fet. També ha sigut el lloc triat 
per a presentar projectes vinculats a la cultura, 
com la creació de la confraria de cavallers i da-
mes del fondellol que hi tindrà la seu.

Des de Torre Juana també s’ha llançat un pro-
jecte col·laboratiu entre empreses tecnològiques 
i col·legis denominat «projecte Torre Juana OST 
per a centres educatius: cultura i tecnologia». Un 
projecte que té com a objectiu difondre el patri-
moni de les torres de l’Horta, la cultura, així com 
fomentar vocacions científiques i tecnològiques 
en edats primerenques. Per exemple, s’han fet en 
Torre Juana tallers de robòtica i programació per 
a fomentar el pensament computacional i generar 
l’interés en la xicalla. També s’han fet tallers de 
robòtica en línia dirigits a formadors o professorat 
de qualsevol país que vulguen usar eines de pro-
gramació per a transmetre eixos coneixements a 
l’alumnat de manera fàcil i senzilla.

Un espai col·laboratiu, com s’ha assenyalat més 
amunt, que cerca a més de contribuir a desenvo-
lupar i difondre la cultura i el desenvolupament 
sostenible, compartir coneixement i impulsar la 
innovació. Per a fer-ho, du a terme diferents acti-
vitats i projectes entre els quals destaquen els Fri-
day Tech Fever (FTF). Els FTF de Torre Juana són 
sessions centrades en un tema vinculat a les tec-
nològiques disruptives, en què un ponent fa una 
presentació breu, després de la qual se cerca el 
debat i el treball en xarxa. Per tant, l’objectiu fona-
mental és impulsar que es compartisca coneixe-
ment i potenciar la intel·ligència col·lectiva. A més, 
a través de les activitats dites es tracta de propi-
ciar les relacions interdisciplinàries i multidisci-
plinàries. Durant l’any 2019 s’han fet 22 FTF, que 
han facilitat que es compartisquen coneixements, 
idees i experiències sobre temàtiques com la in-
tel·ligència artificial i dades massives, IoT, ciutats 
intel·ligents, agricultura de precisió, emprenedo-
ria, empreses emergents, ecosistemes digitals o 
cadena de blocs.

Torre Juana també organitza i col·labora en diver-
sos esdeveniments en l’àmbit de l’economia digi-
tal i les tecnologies més disruptives, i en activitats 
dirigides a emprenedors i empreses emergents, a 
través de les quals es vol desenvolupar el talent 
emprenedor. Així, Torre Juana OST participa com a 
hub local en esdeveniments com són la hackathó 
«Space Apps Challenge de la NASA», o Hash Code 
de Google. També altres empreses tecnològiques 
han triat Torre Juana OST com a espai per a fer 
activitats d’atracció i formació de talent. És el cas 
de Geekshubs que va fer el Bootcamp Full Stack 
Developer Alacant en Torre Juana o d’empreses 
com Huawei, o la Fundación BBVA que hi han fet 
jornades de treball. A més, organitza visites, tro-
bades i entrevistes a experts, emprenedors, ci-
entífics, que aporten les seues visions sobre les 
tecnologies disruptives, l’emprenedoria, la univer-
sitat i altres aspectes que són d’utilitat per a em-
prenedors i empreses emergents.

Finalment, Torre Juana OST vol afavorir la mobi-
litat del talent digital i tecnològic, impulsant els 
contactes amb emprenedors d’altres llocs. I per 
això està connectada amb altres espais innova-
dors, alguns a Alacant com ULab (Ulab meeting 
point, espai de treball col·laboratiu, que organitza 
esdeveniments dirigits a gent emprenedora i em-
preses emergents), Glub Center (ecosistema pro-
fessional de cotreball en el centre d’Alacant on es 
fan plans de formació avançats) i The Garage Coli-
ving a Alacant (espai on els usuaris comparteixen 
idees per a crear sinergies durant la jornada labo-
ral i resta de la convivència). Altres espais amb els 
quals està connectada es troben a la Comunitat 
Valenciana com és el cas d’Innsomnia (incubado-
ra especialitzada en Fintech situada a la Marina 
de València); Sun and Co, a Xàbia (espai cotreball i 
coliving considerat com dels més significatius del 
nomadisme digital a tot el món); Aras de los Olmos 
(municipi de la Serrania on s’impulsen programes 
de RuralTec, IoT, connectivitat, etc.). També hi ha 
connexió amb espais d’altres parts d’Espanya 
com són Impact Hub a Madrid (espais de cotreball 
a Madrid per a afavorir l’ecosistema d’innovació), 
Fundación Metrópolis a Alcobendas (desenvolu-
pament de projectes urbanístics i altres solucions 
relacionades amb l’urbanisme, ciutats intel·li-
gents i tecnologies capdavanteres), Loom House a 
Madrid (espai d’innovació avançat, que aglomera 
diferents llocs per Espanya, com LOOM Tapices, 
situat en la Real Fábrica de Tapices), El Garaje a 
Madrid (antic «garatge» transformat en un espai 
de creativitat i inspiració i on es desenvolupen 
projectes per a empreses que tenen com a objecte 
introduir innovacions) i Magma Innovation Hub a 
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Lanzarote (espai d’emprenedoria que se suma al 
lideratge internacional en l’atracció internacional 
de nòmades digitals).

Fa poc, Torre Juana OST ha firmat un conveni amb 
el Parc Científic de la UA per a fomentar la genera-
ció de projectes empresarials tecnològics, i en el 
qual les dos institucions es comprometen a afavo-
rir la cooperació entre les seues empreses. També 
ha firmat un conveni de col·laboració amb l’escola 
de negocis Fundesem per a desenvolupar activi-
tats conjuntes dirigides a potenciar la cultura en 
favor de la societat digital i l’emprenedoria.

A tots els projectes i iniciatives posats en marxa 
en l’àmbit de l’economia digital, s’ha d’afegir que 
Alacant ha sigut inclòs com un dels dèsset centres 
europeus ELLIS (EUROPEAN LABORATORY FOR 
LEARNING AND INTELLIGENCE SERVICES) d’Intel-
ligència Artificial. Un projecte lligat a l’aposta de 
la Generalitat Valenciana en intel·ligència artificial. 
L’estratègia d’intel·ligència artificial de la Comunitat 
Valenciana arreplegava entre les accions crear una 
unitat ELLIS que impulsara la col·laboració amb els 
investigadors més rellevants d’Europa en l’àmbit.

ELLIS és una associació sense ànim de lucre que 
té l’objectiu d’establir una xarxa d’excel·lència 
d’investigació europea en intel·ligència artificial 
amb la conformació d’una xarxa de centres que 
retinga el talent europeu. L’objectiu és contribuir a 
la competitivitat d’Europa en intel·ligència artifici-
al potenciant tant la investigació i la transferència 
de les tecnologies IA als sectors, empreses i em-
preses emergents més representatius del teixit 
econòmic europeu. Les àrees d’investigació de les 
unitats ELLIS inclouen aprenentatge automàtic fo-
namental, visió per ordinador, processament del 
llenguatge natural, robòtica, IA centrada en l’ésser 
humà i de confiança, i àrees d’aplicació com ara 
modelatge ambiental, disseny de sistemes autò-
noms, biologia i salut. Els diferents centres ELLIS 
repartits per diversos països europeus es confor-
men entorn d’investigadors destacats dels camps 
dits, i tenen com a objectiu abordar desafiaments 
en IA amb un impacte social. En el cas d’Ellis Ala-
cant la impulsora i investigadora de referència ha 
sigut Nuria Oliver, doctora en intel·ligència artifici-
al per MIT, reconeguda mundialment.

El Centre ELLIS Alacant naix de la col·laboració 
pública-privada de professionals i entitats, perta-
nyents a àmbits com el dret, l’economia, les tele-
comunicacions, l’enginyeria, la universitat o l’em-
presa. S’ha creat així la fundació ELLIS que té el 
suport i els recursos financers de la Generalitat 

Valenciana i aportacions dels diferents patrons. 
Un centre que estarà situat al parc científic de la 
Universitat d’Alacant, des d’on col·laborarà amb 
altres universitats i centres tecnològics tant d’Es-
panya com de la resta del món.

4.5. LA UNIVERSITAT D’ALACANT: L’ESCOLA  
POLITÈCNICA SUPERIOR, EL PARC CIENTÍFIC  
DE LA UA, EL ÁTICO OPEN FUTURE

La Universitat d’Alacant es troba a Sant Vicent del 
Raspeig, limítrof amb el municipi d’Alacant, i ac-
tualment fa un paper molt important per al sec-
tor tecnològic i digital de l’entorn. En concret, la 
Universitat d’Alacant la integren diferents facul-
tats i l’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR (EPS), 
que du a terme una labor docent i d’investigació 
científica i tècnica important en diverses àrees de 
coneixement vinculades al sector digital. D’altra 
banda, al costat del campus universitari hi ha el 
parc científic d’Alacant que es concep com a es-
pai d’innovació per a incentivar les relacions entre 
les empreses i la universitat i per a dinamitzar la 
transferència de tecnologia. El parc és una fun-
dació de la Universitat, la qual n’és fundadora i 
patrona. A continuació, es presenten alguns dels 
aspectes principals que duen a terme les dos ins-
titucions en l’àmbit tecnològic i digital.

L’EPS té l’origen a l’Escola Universitària d’Engi-
nyeria Tècnica d’Obres Públiques d’Alacant de 
la Universitat Politècnica de València que esta-
va situada al campus de la Universitat d’Alacant. 
L’adscripció a la UA a la fi dels anys huitanta es va 
acompanyar d’una ampliació dels estudis tècnics, 
amb noves titulacions. Hui en dia l’EPS ofereix 
nombrosos títols oficials, títols propis, programes 
de doctorat i diversos cursos de postgrau –pre-
sentats en apartats anteriors. El nombre d’alum-
nes amb matrícula en els estudis de l’EPS supera 
la xifra de cinc mil, i en fa un dels centres més 
importants de la UA.

El personal docent i investigador que forma part 
de l’EPS és molt nombrós (més de quatre-cen-
tes persones) i un gran percentatge és funcionari 
a temps complet i un 35% doctor. A més, també 
és elevada la quantitat de professorat associat, 
a temps parcial, que transmet els seus coneixe-
ments professionals a l’alumnat, complementant 
la visió acadèmica. 

L’EPS ofereix tres graus en l’àmbit de les TIC, i n’és 
un el grau en Enginyeria Informàtica. El grau té el 
segell de qualitat internacional EUR-INF, que ator-
ga l’European Quality Assurance Network for In-
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formatics Education (EQANIE), la qual cosa suposa 
un reconeixement internacional a la qualitat dels 
estudis. A més, l’EPS ofereix cinc itineraris en el 
grau, amb mencions en Enginyeria del Programari, 
Enginyeria de Computadors, Computació, Sistemes 
d’Informació o Tecnologies de la Informació. També 
és possible cursar el doble grau en Enginyeria In-
formàtica i ADE, que permet simultaniejar les dos 
titulacions, i complementar la formació amb conei-
xements empresarials que poden ser de gran uti-
litat a l’hora d’emprendre i de crear una empresa.

Un altre dels graus que s’ofereix en l’àmbit de les 
TIC és el d’Enginyeria en So i Imatge en Telecomu-
nicació, que té el segell de qualitat internacional 
EUR-ACE® que atorga una agència d’acreditació 
autoritzada per l’ENAEE, fet que proporciona un 
reconeixement internacional a la titulació.

Finalment, l’EPS també ofereix en l’àmbit de les 
TIC el grau d’Enginyeria Multimèdia, que se situa 
en l’espai intermedi entre les enginyeries tradicio-
nals i l’enginyeria informàtica.

D’altra banda, en l’àmbit tecnològic, l’EPS ofereix 
el grau en Enginyeria Robòtica. A les persones que 
s’hi titulen se les capacita per a dissenyar, desen-
volupar, adaptar o mantindre cèl·lules robotitza-
des de fabricació, perquè es puguen integrar de 
manera adequada en línies de producció de les 
empreses de diferents sectors productius.

Recentment l’EPS ha posat en marxa el grau en 
Enginyeria Biomèdica que té com a objectiu pre-
parar professionals per a dirigir i fer les labors 
de totes les fases del cicle de vida de sistemes, 
aplicacions i productes que resolguen problemes 
relacionats amb les TIC en l’àmbit de la salut, apli-
cant el coneixement científic que tenen i les tècni-
ques pròpies de l’enginyeria.

En tots els estudis descrits es considera fonamen-
tal el contacte de l’alumnat amb el teixit empresa-
rial que serveix per a completar la formació aca-
dèmica i facilitar-ne la posterior inserció laboral. 
Per això hi ha pràctiques externes tant curriculars 
com extracurriculars en empreses i institucions 
de l’entorn empresarial pròxim.

La formació en TIC s’amplia amb els màsters uni-
versitaris que ofereix l’EPS. En concret, actualment 
n’ofereix cinc: màster universitari en Enginyeria 
Informàtica, en Desenvolupament d’Aplicacions i 
Serveis Web, en Desenvolupament de Programari 
per a Dispositius Mòbils, en Enginyeria de Teleco-
municació i en Ciberseguretat.

En definitiva, a través de tots els estudis esmen-
tats la UA proporciona persones titulades amb un 
perfil professional en l’àmbit de les TIC que poden 
integrar-se en el teixit empresarial de la província, 
així com mamprendre projectes especialitzats en 
el sector. 

D’altra banda, en l’EPS es fa una gran labor in-
vestigadora en les àrees de coneixement que in-
tegren els seus departaments, amb moltes línies 
d’investigació. En concret, l’EPS té huit departa-
ments d’àrees de coneixement diverses, entre les 
quals destaquen en l’àmbit tecnològic i digital les 
següents: Arquitectura i Tecnologia dels Compu-
tadors, Ciència de la Computació i Intel·ligència 
Artificial, Enginyeria de Sistemes i Automàtica, 
Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Teoria del 
Senyal i Comunicacions. A més, té adscrits tres 
instituts universitaris: Institut Universitari d’Inves-
tigació Informàtica, Institut Universitari de Física 
Aplicada a les Ciències i les Tecnologies i l’Institut 
d’Enginyeria de Processos Químics.

Són molts els grups d’investigació que treballen 
en l’àmbit de les TIC i Robòtica, classificats en dos 
grans línies: informàtica, llenguatge i comunica-
ció; i enginyeria, robòtica i automàtica. En total hi 
ha seixanta-un grups d’investigació, encara que 
n’hi ha que investiguen en les dos línies assenya-
lades. 

Uns grups d’investigació que fan projectes inno-
vadors i ofereixen solucions a moltes necessitats 
socials. Així, per exemple, com a resposta a la 
COVID-19 s’han plantejat desenvolupar diverses 
tecnologies destacant algunes iniciatives, com 
és el desenvolupament de solucions intel·ligents 
per a pronosticar l’evolució clínica de pacients di-
agnosticats de COVID-19; la detecció mitjançant 
càmeres que permeta detectar dos símptomes de 
la COVID-19: febra i tos; el disseny de màscares 
avançades i fabricació mitjançant impressió 3D; 
el desenvolupament d’un adaptador de fabricació 
senzilla, ràpida i eficient en utilitzar màscares co-
mercials ja existents que per a produir-ne s’uti-
litzen equips de fabricació additiva; la detecció i 
localització en imatges RX de patrons d’infiltrats 
amb un focus especial en vidre esmerilat i infil-
trats alveolars; o The Open Ventilator, un projecte 
obert per a produir respiradors artificials a gran 
escala amb uns costos de producció reduïts.

Per tant, s’ha de destacar la transferència de tec-
nologia de la Universitat d’Alacant a la societat. 
Molts projectes duts a terme són d’un gran interés 
per al teixit empresarial, per a aportar solucions a 
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demandes o problemes empresarials. Però tam-
bé és important assenyalar que sovint sorgeixen 
oportunitats basades en el coneixement i que són 
fruit de la investigació, i no necessàriament d’una 
anàlisi prèvia del mercat. Així, els resultats de les 
investigacions donen lloc a vegades a productes 
o serveis innovadors, que pot explotar comercial-
ment el personal investigador de la universitat a 
través de la creació d’una empresa de base tec-
nològica (EBT). Així s’involucra el professorat i el 
personal investigador perquè puguen compatibilit-
zar les investigacions que duen a terme i la funció 
d’empresa. Això possibilita una aplicació comercial 
ràpida del coneixement científic que es genera i es 
contribueix a desenvolupar l’entorn pròxim. Hi ha 
EBT que han sorgit a partir de projectes de grups 
d’investigació de la universitat que actualment es-
tan situades al parc científic de la UA.

D’altra banda, també vinculat al desenvolupament 
de projectes tecnològics cal ressaltar la creació de 
l’associació d’estudiants MultitecUA, que té la seu 
a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat 
d’Alacant. Una associació que es caracteritza per 
elaborar projectes amb contingut tecnològic com 
són aplicacions mòbils, videojocs o pàgines web. 
Els membres de l’associació es beneficien d’un 
conjunt de serveis com són la possibilitat de par-
ticipar en hackathons, gimcanes tecnològiques i 
conferències, unir-se a projectes que desenvolupa 
l’associació o tindre accés a tallers d’aprenentat-
ge i llicències de programari. En definitiva, Multi-
tecUA s’uneix al conjunt d’associacions i comuni-
tats tècniques de professionals que actualment 
componen el teixit tecnològic i digital d’Alacant.

Al costat de la Universitat d’Alacant hi ha el parc 
científic d’Alacant, que naix de la universitat, que 
n’és fundadora i patrocinadora. El PARC CIENTÍFIC 
D’ALACANT (PCA) sorgeix amb la missió de pro-
moure i gestionar el flux de coneixement i tecno-
logia entre la universitat i les empreses, impulsant 
també la creació d’empreses innovadores mit-
jançant mecanismes d’incubació. A l’efecte, s’ha 
construït un espai amb unes infraestructures de 
qualitat en què se situen empreses innovadores, 
instituts d’investigació i laboratoris mixtos de R+D 
Universitat-Empresa. A través de la proximitat en-
tre empreses i institucions que comparteixen ser-
veis cientificotècnics es vol facilitar l’establiment 
de xarxes i aliances i un assessorament professio-
nalitzat, per a assolir sinergies entre la universitat 
i les empreses.

El PCA té unes condicions de comunicació molt 
adequades, en estar situada en la zona oest del 

campus, al costat de les autovies A-77 i A-70. Té 
una superfície de vora cent mil metres quadrats, 
i actualment hi ha planificat ampliar-lo. El con-
veni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alacant 
i la Universitat ha suposat un compromís per al 
desenvolupament de 800.000 m2 de sòl dotacional 
per a l’ampliació del parc científic.

El desenvolupament del parc científic ha anat atra-
ient empreses, i actualment agrupa trenta empre-
ses i trenta col·laboradors. Algunes empreses són 
EBT de la UA, amb promoció de la UA a sol·licitud 
del professorat i del personal investigador. Una 
gran part del personal de les empreses del PCA fa 
labors exclusivament relacionades amb la R+D+I i 
més del 50% són doctors. 

Les dades amb les quals s’ha tancat l’any 2020, 
en el qual el parc científic ha complit el desé ani-
versari, són molt positives. El volum de negoci que 
genera l’ecosistema del parc científic de la UA ha 
crescut un 39%, ha passat dels quatre milions del 
2019 als vora cinc milions i mig del 2020. Han 
crescut el nombre d’empreses de l’ecosistema que 
ja s’acosten a les trenta i també el negoci que ge-
neren totes al llarg de l’any. 

El parc científic ofereix una sèrie de serveis entre 
els quals destaquen els dirigits a facilitar i donar 
suport a la transferència del coneixement i de la 
tecnologia generada a la universitat, per a impul-
sar la transformació del teixit empresarial pròxim. 
Per a fer-ho, s’incentiva la interacció entre les em-
preses i la universitat perquè, si escau, puguen 
definir noves línies d’investigació. També des del 
parc es propicia la trobada entre les empreses 
vinculades i empreses consolidades que cerquen 
solucions innovadores. A més, es fonamenta en la 
cerca de socis tecnològics, comercials i financers 
tant estatals com internacionals. 

D’altra banda, les empreses del parc tenen accés 
bonificat als serveis tècnics d’investigació de la UA 
i als espais singulars com són els hivernacles per 
a l’experimentació vegetal, l’animalari per a l’ex-
perimentació animal i els laboratoris. A més, el 
parc ofereix serveis a les empreses com l’acompa-
nyament en les fases del desenvolupament de ne-
goci, i l’accés a talent generat en la UA mitjançant 
pràctiques de l’alumnat, doctorats industrials i una 
borsa de treball. També cal destacar la pertinença 
a diverses associacions i entitats estatals i inter-
nacionals que donen suport a les empreses en els 
processos de consolidació i internacionalització. 
Finalment, destaca el suport que presta a la políti-
ca de comunicació i màrqueting de les empreses. 
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Entre les empreses de base tecnològica del PCA, 
n’hi ha d’especialitzades en anàlisi amb intel·li-
gència artificial (IA) i dades massives. Treballen 
per a desenvolupar dispositius i eines que mitjan-
çant programari informàtic gestionen les dades 
arreplegades, i proporcionen a les empreses in-
formació de gran valor. També hi ha empreses que 
desenvolupen aplicacions de cadena de blocs, una 
tecnologia que aporta més transparència i efici-
ència a les transaccions, elimina intermediaris, i 
millora la seguretat i la traçabilitat en l’intercanvi 
de dades. Al parc també hi ha empreses del sector 
de la consultoria tecnològica, per a acostar la tec-
nologia als clients, amb equips de professionals 
de desenvolupament de programari i eines d’IA 
d’alta especialització. Diverses empreses perta-
nyen al sector de la biotecnologia, i desenvolupen 
patents i treballen en la producció de materials 
amb alt valor afegit, utilitzats en el camp biomèdic 
i agrícola. També s’aporten solucions industrials 
innovadores per a la millora dels productes mit-
jançant la incorporació de la nanotecnologia, que 
permet afegir noves prestacions i obtindre així un 
valor afegit.

S’ha de remarcar que nou empreses de la Univer-
sitat d’Alacant han aconseguit certificar el caràc-
ter innovador i han obtingut la certificació digital 
Blockptc associada a la xarxa de cadena de blocs 
de l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics 
d’Espanya (APTE). Una certificació que utilitza la 
tecnologia cadena de blocs per a desenvolupar un 
procediment de certificació del caràcter innovador 
de les empreses i entitats espanyoles i proporcio-
nar-los així més visibilitat.

Entre les empreses del PCA es pot citar l’empresa 
derivada Lucentia Lab que desenvolupa solucions 
d’intel·ligència de negoci i aprenentatge en línia a 
través de tecnologies innovadores i anàlisi de da-
des massives. També Nouss Intelligence és una 
EBT de la UA que desenvolupa motors d’intel·li-
gència artificial que resolen problemes comple-
xos d’amplis sectors del mercat. En el sector de la 
robòtica aplicada al transport d’ús industrial i de 
passatgers s’ha creat l’EBT QuixMind. El potencial 
de l’empresa és molt ampli, abasta sectors com el 
logístic per a control i gestió d’inventari, l’indus-
trial per a transport de mercaderies amb vehicles 
autònoms lleugers i el sector de serveis i entrete-
niment per a vehicles de passatgers.

Com ja s’ha assenyalat, moltes empreses del sec-
tor TIC seran facilitadores de la transformació 
digital i poden exercir un paper important per a 
la recuperació econòmica després de la crisi que 

planteja la COVID-19. Diferents empreses del parc 
científic de la UA han oferit solucions, tecnologi-
es i capacitats pròpies, i les han posades a dispo-
sició de l’administració per si són d’utilitat per a 
ajudar a frenar la pandèmia. Així, l’EBT de la UA, 
Nouss Intelligence, ha posat a disposició l’eina 
«SmartPlanner» que ajuda a planificar recursos 
i procediments d’assistència a domicili durant la 
pandèmia, minimitzant les possibilitats que algu-
na persona malalta es puga quedar sense tracta-
ment, o que una possible infectada puga no ser 
sotmesa a les proves necessàries per a garan-
tir-ne la seguretat i de qui l’envolta.

Una altra EBT de la UA, Lucentia Lab, ha oferit 
dos aplicacions tecnològiques: «Clockchain», eina 
per al control horari de treballadors amb suport 
a teletreball amb tecnologia de cadena de blocs, 
i «PredIA», aplicació de tractament de dades pro-
vinents de sensors intel·ligents de diferent tipo-
logia, independentment del volum de dades que 
utilitza tècniques d’IA.

La tecnològica LynxView ha oferit també l’eina 
«Kuaile», per a recopilar informació i analitzar da-
des a través d’enquestes. A més, s’han oferit per a 
fer models de comportament, o participar en clús-
ters de desenvolupament d’aplicacions d’IA a base 
de Data Scientists que puguen ajudar en la lluita 
contra la pandèmia.

Finalment, l’empresa Visophy també ha mostrat 
predisposició a participar i col·laborar en qualse-
vol iniciativa de l’administració per a lluitar contra 
la pandèmia en els camps en què és experta: da-
des massives, VIZ, quadres de comandament, IA 
Smart health o Filed Service.

Finalment, una iniciativa que s’impulsa des del 
sector privat, en concret des de l’empresa Telefó-
nica en col·laboració amb la Universitat d’Alacant, 
és el HUB EL ÁTICO OPEN FUTURE. Un hub que 
s’uneix a altres espais d’innovació tecnològica que 
impulsa Telefónica en altres ciutats d’Espanya i de 
l’estranger, en el marc del projecte Open Future. 
El Ático és un espai d’incubació i acceleració de 
projectes tecnològics, que cerca arreplegar talent 
que prové de la Universitat d’Alacant, donant su-
port i accelerant projectes tecnològics innovadors. 
En concret, el hub se centrarà en tres àrees estra-
tègiques, indústria 4.0, proptech (solucions tecno-
lògiques en el sector immobiliari) i jocs. 

Un espai que, com s’ha assenyalat, acollirà pro-
jectes emprenedors de gent jove de la UA, i que 
està localitzat en l’àtic de l’edifici del número 40 
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de Sant Ferran, en el centre d’Alacant. A través de 
diverses convocatòries s’han triat projectes rela-
cionats amb tecnologies emergents que s’hi ins-
tal·laran per a accelerar els seus projectes. Per 
a fer-ho, participaran en un programa amb plans 
específics de mentoria, adaptació amb altres em-
preses, testatge de producte, cerca d’inversors, co-
municació i màrqueting. Per tant, és un espai d’in-
novació oberta que genera oportunitats de treball 
en xarxa entre inversors i empreses emergents. 
A més, promou la col·laboració entre empreses 
emergents i empreses consolidades, i afavoreix la 
innovació en les empreses, i l’impuls del negoci en 
les emergents.

5. CONCLUSIONS 

En els darrers anys ha anat generant-se un eco-
sistema digital a Alacant amb un gran potencial de 
canvi i transformació per a l’economia alacantina, 
tant per les característiques pròpies de les em-
preses del sector com pels processos d’innovació 
i modernització que poden impulsar en la resta 
dels sectors econòmics de l’entorn. La hibridació 
del sector digital amb altres sectors pot conduir 
a processos d’innovació i de canvi que milloren la 
competitivitat de sectors importants en el territori 
com el turístic, la indústria manufacturera, la lo-
gística o el sector sanitari, per citar-ne alguns.

Al llarg del present treball s’han identificat els ac-
tors i processos d’innovació principals que hi ha 
a Alacant i que mostren el procés intens de sor-
giment i atracció d’empreses del sector digital a 
l’entorn de la ciutat. Alacant es conforma com una 
ciutat amb avantatges locacionals per a atraure 
empreses del sector TIC. A més de la qualitat de 
vida de la ciutat i dels atractius turístics, la base 
tecnològica que hi ha (Districte Digital, AlicanTec, 
Centre Mixt d’Intel·ligència Digital, universitats i 
parcs científics vinculats) genera avantatges per 
a localitzar-hi empreses del sector digital. La con-
centració d’empreses digitals i centres tecnolò-
gics genera economies d’aglomeració, que reper-
cuteixen en la competitivitat de les empreses en 
tindre accés més fàcil als fluxos de coneixement 
que es generen en el territori, així com a serveis 
avançats, mercats de treball d’alta qualificació, 
recursos financers, empreses de capital de risc, 
i nivells adequats d’infraestructures i serveis pú-
blics. En definitiva, l’ecosistema digital que s’ha 
conformat a Alacant impulsa altres empreses 
a localitzar-se en l’entorn, fet que contribueix al 
creixement i proporciona una major robustesa al 
mateix ecosistema. L’anàlisi quantitativa feta ha 
mostrat, en eixe sentit, una dinàmica molt positiva 

del sector TIC; augmenta el nombre d’empreses 
i de treballadors del sector en el municipi d’Ala-
cant. En concret, s’ha observat un predomini del 
subsector de programació, consultoria i altres 
activitats relacionades amb la informàtica i del 
subsector de telecomunicacions. Dos subsectors 
que concentren percentatges molt elevats del to-
tal d’empreses i de treballadors del sector TIC del 
municipi. A més, és el primer, el de programació, 
consultoria i altres activitats relacionades amb la 
informàtica, el que ha anat registrant una evolució 
més positiva en els darrers anys, tant en empre-
ses com en nombre de treballadors.

En eixa dinàmica positiva del sector digital, desta-
ca la presència de grans empreses tractores del 
sector que s’han instal·lat en el territori com Ac-
centure, Indra, Everis i GGTech. A més, s’ha generat 
una pedrera de gent jove emprenedora digital que 
és referència a escala internacional i que exerceix 
un paper dinamitzador, atrau talent extern i pro-
mociona Alacant com a lloc idoni per a la localitza-
ció d’empreses i de nòmades digitals.

La competitivitat i la capacitat innovadora del sec-
tor digital a Alacant l’impulsa l’ecosistema d’in-
novació que s’ha anat conformant i que inclou 
diferents agents públics i privats. Formen part de 
l’ecosistema d’innovació les entitats de coneixe-
ment com la Universitat d’Alacant, destaca en l’àm-
bit de les TIC l’Escola Politècnica Superior, el parc 
científic, i el projecte Hub El ÁTico Open Future (en 
col·laboració amb l’empresa Telefónica), així com 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb el cam-
pus de la salut, a Sant Joan d’Alacant. Altres ac-
tors que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit 
de la investigació i la formació són el Centre Ellis 
d’Intel·ligència Artificial, el Centre de Tecnologies 
Avançades d’Accenture i Torre Juana OST. Tots fan 
un paper molt important per al sector tecnològic i 
digital de l’entorn. A més, pel que fa a la formació, 
les universitats comparteixen espai amb escoles 
de negocis i centres de formació professional que 
proporcionen professionals amb competències en 
matèria de tecnologies digitals i joves amb el perfil 
de talent que demanen les empreses digitals ins-
tal·lades a Alacant. 

En l’ecosistema d’innovació del sector digital 
també tenen un paper rellevant les associacions 
i organitzacions professionals com la Cambra de 
Comerç, el Cercle d’Economia, Ineca o l’associació 
Terciario Avanzado, que contribueixen a difondre 
la transformació digital a través de diverses acci-
ons i esdeveniments.
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Un altre dels components de l’ecosistema inno-
vador són les entitats financeres i, en concret, els 
diversos programes que despleguen per a donar 
suport a joves empreses innovadores i tecnològi-
ques a desenvolupar els seus projectes. Durant el 
2020 i el 2021 han anat apareixent nous agents 
o projectes que poden contribuir a canalitzar fi-
nançament especialitzat a empreses emergents 
i projectes innovadors de l’àmbit digital com són 
C1 Shuttle Funding, que s’ha promogut des de la 
Fundació Parc Científic d’Alacant-UA, o el fons de 
capital de risc europeu per a videojocs de mòbil 
que impulsa Fundesem.

Les administracions públiques tenen un paper 
destacat en impulsar Alacant com a referent en la 
indústria tecnològica i digital. El projecte «Distric-
te Digital Comunitat Valenciana» és la iniciativa 
de la Generalitat Valenciana per a donar suport a 
la transformació del model productiu mitjançant 
l’atracció d’empreses del sector digital i tecnolò-
gic, i que ha apostat inicialment per Alacant com 
a seu central. L’èxit del projecte és notori, ja que 
actualment hi ha més de tres-centes empreses i 
entitats vinculades, entre les situades en les dife-
rents seus de la ciutat d’Alacant, les partners i les 
collaborators. Entre les empreses tecnològiques 
destaquen les de serveis de programació, consul-
toria i altres activitats relacionades amb la infor-
màtica, empreses de producció i distribució audi-
ovisual, empreses especialitzades en tractament 
de dades, allotjament i activitats relacionades i 
portals web, així com empreses d’àmbits més di-
versos com les dedicades a publicitat i màrqueting 
digital, al llançament i desenvolupament d’empre-
ses de tecnologies financeres, o a esdeveniments 
virtuals, com per exemple de jocs i e-Sports.

En l’àmbit municipal, destaca la iniciativa «Alican-
te Futura» de l’Ajuntament d’Alacant en col·labora-
ció amb altres actors públics i privats, com el Parc 
Científic d’Alacant, l’Autoritat Portuària d’Alacant o 
l’empresariat alacantí. A més, d’atraure noves em-
preses tecnològiques, el projecte pretén tindre un 
paper fonamental en la coordinació i l’impuls de 
totes les iniciatives que actualment es dirigeixen a 
desenvolupar l’economia digital a Alacant.

Una altra iniciativa sorgida a Alacant és el Centre 
Mixt d’Intel·ligència Digital (CENID), que promou 
la Diputació d’Alacant, la Universitat d’Alacant i la 
UMH d’Elx, que vol impulsar els processos d’inno-
vació, generació i transferència de tecnologia i la 
intel·ligència artificial en els àmbits del municipa-
lisme i del desenvolupament econòmic i social de 
la província.

Finalment, un exemple d’èxit col·laboratiu en 
l’àmbit de l’economia digital és l’associació sen-
se ànim de lucre AlicanTEC, composta d’empre-
ses, emprenedors i altres associacions i organis-
mes compromesos amb el desenvolupament de 
l’economia digital i l’emprenedoria tecnològica. 
AlicanTEC ha anat conformant una massa críti-
ca d’empreses i emprenedors en l’àmbit digital i 
tecnològic, proporcionant una imatge del territori 
vinculada a la tecnologia, la formació i el talent, 
servint d’atracció per a empreses emergents i 
empreses tecnològiques internacionals. A més, 
AlicanTEC a través de les seues accions ha afa-
vorit l’emprenedoria i la generació d’empreses 
emergents digitals.

Totes les entitats i projectes que s’han anat mos-
trant en l’estudi, així com l’augment d’empreses 
registrat mostren com l’ecosistema ha anat crei-
xent en diversitat, la qual cosa pot facilitar siner-
gies a través dels contactes entre les diferents 
empreses i institucions presents en el territori. 
Les possibilitats de col·laboració entre els actors 
que conformen l’ecosistema d’innovació digital, i 
la innovació compartida i col·laborativa entre les 
empreses localitzades en el territori és un ele-
ment bàsic per a la dinàmica positiva del mateix 
ecosistema.

Partint de les evidències de l’informe –apuntades 
més amunt– i de les aportacions dels agents 
consultats, es consideren una sèrie d’elements 
per a consolidar l’ecosistema d’innovació i em-
prenedoria digital d’Alacant i voltants:

• D’un ecosistema emergent –a l’origen espon-
tani– s’ha passat a un ecosistema en expansió 
en què ha sigut fonamental l’aparició de diver-
sos projectes institucionals, especialment el 
Districte Digital de la Comunitat Valenciana. El 
Districte Digital amb un èxit rellevant en l’en-
focament d’atracció d’empreses (estrangeres i 
estatals) ha de consolidar la mobilització dels 
recursos endògens i potenciar la transformació 
digital dels sectors d’especialització de la Co-
munitat Valenciana –compostos principalment 
per pimes– i l’emprenedoria endògena digital. 
Això n’exigeix la vertebració al llarg del territori 
valencià i el desenvolupament de projectes sin-
gulars adaptats als sectors (agricultura, indús-
tria, turisme, altres serveis). 

• Impuls de la coordinació dels diferents pro-
jectes institucionals des d’un enfocament pú-
blic-privat.
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• Millora de les sinergies-relacions entre alguns 
actors de l’ecosistema. Per exemple: universi-
tats-empreses-Districte Digital.

• Impuls d’actors amb poca presència o rellevàn-
cia en l’ecosistema. Per exemple: els relacio-
nats amb el finançament orientat a l’emprene-
doria digital, tant en les etapes inicials com en 
l’etapa de creixement-consolidació; les accele-
radores d’empreses emergents.

• Adaptació de la societat local a la cultura digital, 
orientant més els projectes de l’ecosistema cap 
a enfocaments també d’interés i inclusió social.

• Millora de l’ocupabilitat i emprenedoria de l’eco-
sistema, adequant l’oferta que hi ha (quantitat i 
qualitat) a les necessitats de les empreses tant 
en l’àmbit universitari com en formació pro-
fessional i formació no reglada. En relació amb 
l’aspecte dit es poden potenciar les relacions 
dels centres de formació i les empreses, l’espe-
cialització i adaptació contínua del professorat, 
les habilitats emprenedores de l’alumnat i la 
major presència de les dones en entorns STEM.

• Potenciar l’atracció de la ciutat i l’entorn cons-
truint un model propi i diferencial en el marc de 
les ciutats intermèdies, afavorint les sinergies 
amb altres ecosistemes (en el context d’estudi, 
una iniciativa excel·lent és la creació fa poc de 
1.070 KM HUB que connecta ecosistemes d’in-
novació tecnològics del sud-est peninsular). 

Pot ser que els aspectes apuntats mostren la ne-
cessitat d’un full de ruta o pla estratègic de l’eco-
sistema d’innovació i emprenedoria digital d’Ala-
cant i voltants. Esperem que la present anàlisi 
puga ser una modesta contribució per a definir-lo. 
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INTRODUCCIÓ

El present treball té com a objectiu avaluar el po-
tencial innovador del sector de la citricultura a la 
Ribera Alta. Amb el propòsit dit, procedirem en 
primer lloc a caracteritzar la situació en què es 
troba el sector en l’actualitat i entendre els factors 
que n’expliquen l’estat i a analitzar els indicadors 
d’innovació comarcal.

Així, considerarem el potencial innovador de la 
citricultura de la Ribera Alta no com un fi en si 
mateix sinó com un mitjà per al desenvolupament 
sostenible de la comarca. És a dir, identificarem 
el potencial innovador per tal que permeta posi-
cionar la citricultura de la comarca des del punt 
de vista estratègic de manera que, amb el pivot 
estratègic necessari, el sector puga tornar a esde-
vindre un vector de desenvolupament sostenible 
per al territori i les persones que l’habiten (Porter, 
2008).

Amb l’objectiu exposat, ens basarem en algunes 
de les eines que es fan servir en els processos 
de diagnòstic estratègic, pròpies de l’àrea d’orga-
nització d’empreses, que poden ser usades tant a 
escala de sector com d’empresa: el sistema de va-

lor, la cadena de valor i el model del cicle de vida 
de la indústria aplicats amb una visió de clúster 
(Huggins et al., 2011; Whittington et al., 2020).

Així, partint de la consideració de la comarca com 
un clúster de cítrics, analitzarem les relacions en-
tre els diferents actors del sistema de valor del 
sector (més conegut com a cadena alimentària) 
que ens permetrà identificar les relacions de po-
der de mercat abusives que minven la rendibili-
tat del sector. Tanmateix, l’anàlisi de la cadena de 
valor de les empreses (unitats productives) del 
sector ens permetrà identificar quines són les ac-
tivitats que potencialment aporten més valor. Per 
la seua banda, el model del cicle de vida ens per-
metrà identificar en quina fase es troba el negoci 
del clúster de cítrics de la Ribera Alta i, amb això, 
podrem determinar quins tipus de factors lligats a 
la innovació territorial poden ajudar en el reposi-
cionament estratègic (Martin i Sunley, 2011; Kar-
niouchina et al., 2013).

Finalment, volem assenyalar que per tal d’avaluar 
el potencial innovador del clúster de cítrics de la 
Ribera Alta prendrem com a referència el manual 
d’Oslo, la darrera edició del qual és de l’any 2018. 
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APARTAT 1. LA CITRICULTURA 
A LA RIBERA ALTA

La Ribera Alta és una comarca valenciana que es 
troba delimitada al nord per les comarques de 
l’Horta Sud, l’Horta Oest i la Foia de Bunyol, a l’est 
per l’Horta Sud i la Ribera Baixa, al sud per la Sa-
for i la Costera, i a l’oest per la Foia de Bunyol i la 
Canal de Navarrés.

La Ribera Alta abasta un territori 979,5 km2, tren-
ta-cinc municipis amb una població de més de 
220.000 habitants, que suposen vora el 4,5% de la 
població valenciana. El mapa 1 que hi ha a conti-
nuació mostra el territori comarcal, la distribució 
del cultiu de cítrics i les principals infraestructu-
res de comunicació que el creuen.

La història de la citricultura a la comarca data del 
segle xix, i és una de les primeres comarques en 
introduir-ne el cultiu i exportar cítrics a la resta del 
món. Tot i que la comarca és àmpliament conegu-
da per ser el bressol de la taronja valenciana, el 
múscul exportador no sols s’ha centrat històrica-
ment en els cítrics. Hi és destacable la producció i 
el comerç d’hortalisses, com per exemple la ceba, 
que n’han fet, de la comarca, una de les economi-
es més dinàmiques al llarg de tot el segle passat. 
Això, malgrat la guerra civil, la repressió de la dic-
tadura posterior i el desastre econòmic i social de 
l’autarquia que va imposar el dictador que la va 
aïllar de l’Europa occidental en el moment clau en 
què despertava del malson del nazisme.

Mapa 1. La citricultura de la Ribera Alta Font: ESTEPA. Universitat de València.
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L’anomenada edat d’or de la citricultura de la Ri-
bera Alta arriba fi ns a mitjan dècada dels huitanta, 
moment en què la negociació de l’Estat espanyol 
per adherir-s’hi a la Comunitat Econòmica Euro-
pea (CEE; actualment Unió Europea: UE) deixa de 
banda els productes de l’agricultura mediterrània 
i es centra en la negociació de condicions més 
benefi cioses per a la coneguda com a agricultura 
continental. A partir de llavors, el sector comença 
a experimentar baixades contínues de preus dels 
productes cítrics. I fa de la manca de rendibilitat 
una de les constants dels últims trenta anys, que 
explica l’abandonament del cultiu de cítrics per 
part de molts productors, fet que també repercu-
teix en les empreses relacionades que veuen un 
descens de l’activitat i redueixen l’ocupació.

A partir del principi del segle actual, la comarca 
veu amb esperança la introducció d’un nou cul-
tiu: el caqui Persimon amb denominació d’origen 
Ribera del Xúquer. De manera que en els últims 
quinze anys s’ha produït a la comarca un procés 
de substitució clar del cultiu de cítrics pel del ca-
qui Persimon pels preus més bons i més rendibi-
litat que ha presentat el segon cultiu fi ns fa ben 
poc. Tot i això, eixos preus i rendibilitat comencen 
a experimentar baixades importants en les darre-
res campanyes.

Els gràfi cs 1 i 2 que hi ha a continuació mostren 
l’evolució de la superfície cultivada en hectàre-
es de cítrics i de fruiters no cítrics entre els anys 
2007 i 2018 (darrer any amb dades disponibles). 
En el gràfi c 1 apareixen les dades referides per 
al conjunt de la Comunitat Valenciana, mentre que 
en el gràfi c 2 es mostren les mateixes dades en 
referència només a la comarca de la Ribera Alta.

Font: elaboració pròpia amb dades del portal estadístic de la 
Generalitat Valenciana

Com es pot observar en el gràfi c 1, la superfície 
cultivada de cítrics es troba en un retrocés clar 

al territori valencià, mentre que el cultiu d’altres 
fruiters no cítrics entre els quals hi ha el caqui es 
troba en expansió. S’observa, per tant en l’àmbit 
de tot el territori un procés de substitució dels cí-
trics en la cerca del sector de preus i rendibilitat 
de les explotacions més bons.
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Font: elaboració pròpia amb dades del portal estadístic de la 
Generalitat Valenciana

En el gràfi c 2, es veu com les tendències que 
s’observen a tot el territori valencià es mostren 
de manera més intensa a la comarca de la Ribe-
ra Alta. Així, el retrocés de la superfície de cítrics 
cultivada és més clar en el cas de la comarca ribe-
renca i, sobretot, la substitució dels cítrics per al-
tres fruiters (principalment el caqui Persimon) és 
més intensa atés que la superfície que s’hi dedica 
al caqui s’ha duplicat en els darrers dotze anys a 
la Ribera Alta. De fet, hi ha localitats de la comarca 
que han vist canviar totalment el paisatge des del 
començament de segle.

El gràfi c 3 inclou l’índex de preus percebuts en 
origen entre els anys 2011 i 2018 dels cítrics i els 
fruiters no cítrics (2010 any base).
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística
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Com es pot observar en el gràfi c, els preus per-
cebuts pels productors de fruiters no cítrics són 
superiors al que perceben els productors de cí-
trics, arriben els cítrics a experimentar entre els 
anys 2011 al 2015 nivells de preus inferiors als del 
2010 (any base). A més, quan el preu dels cítrics 
es recupera, sempre és inferior al dels fruiters no 
cítrics. Fet que és la causa principal de la substi-
tució d’un conreu per l’altre. És a dir, en una cerca 
per la rendibilitat de les explotacions agràries, els 
productors opten per implantar una innovació en 
producte que és la variable que més bé coneixen i 
sobre la que tenen un poder de decisió més gran.

Per a fi nalitzar, hi analitzarem la importància re-
lativa que el sector agrari té per a la comarca de 
la Ribera Alta comparant el pes que té en el teixit 
empresarial de la comarca, així com el de l’ocupa-
ció tant per compte propi com per altri.

El gràfi c 4 que hi ha tot seguit mostra el pes que 
tenen les empreses localitzades a la Ribera Alta 
en el total de la Comunitat Valenciana i el pes que 
tenen les empreses del sector agrari de la Ribera 
Alta en el total d’empreses agràries valencianes.

Font: elaboració pròpia amb dades portal estadístic de la Generalitat 
Valenciana

Com es pot veure, el pes de les empreses agràries 
de la Ribera Alta en el total d’empreses agràries 
valencianes és bastant major al pes que repre-
senten les empreses de la Ribera Alta de qualse-
vol sector sobre el total d’empreses valencianes. 
De la qual cosa s’infereix que hi ha un clúster agrí-
cola comarcal, tradicionalment molt lligat a la pro-
ducció de cítrics.

A més, com es pot observar en els gràfi cs 5 i 6 que 
mostren el pes dels treballadors per compte propi 
(autònoms) i per compte d’altri del sector agrari 
de la Ribera Alta inscrits a la Seguretat Social, la 
capacitat del sector per a ser un fi ló d’ocupació 
comarcal és molt evident.

Font: elaboració pròpia amb dades portal estadístic de la Generalitat 
Valenciana

Com es veu en el gràfi c 5, el pes dels autònoms 
del sector agrari sobre el total d’autònoms ins-
crits a la Seguretat Social a la Ribera Alta duplica 
el pes del sector agrari en el total d’autònoms va-
lencians.

Font: elaboració pròpia amb dades portal estadístic de la Generalitat 
Valenciana

Pel que fa al potencial generador d’ocupació per 
compte d’altri del sector agrari de la comarca, tal 
com es veu en el gràfi c 6, s’observen variacions 
degudes a l’estacionalitat de les collites, però el 
pes en temporada de cítrics (quart trimestre prin-
cipalment) pot arribar o superar el 15% del total 
d’ocupats inscrits a la Seguretat Social i sempre 
està per damunt del pes del sector en la Comu-
nitat Valenciana. Fet que confi rma l’existència del 
clúster agrari.

APARTAT 2. INDICADORS D’INNOVACIÓ A LA 
RIBERA ALTA

En primer lloc, avaluarem el potencial innovador 
actual de la comarca a través de variables proce-
dents de diferents fonts secundàries. En el sen-
tit dit, cal assenyalar que el present treball es fa 
en un context d’escassetat de dades comarcals, 
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atés que la majoria de fonts estadístiques dispo-
nibles no estan preparades per a abordar el nivell 
comarcal d’anàlisi. Una excepció la trobem en el 
portal estadístic de la Generalitat Valenciana que 
ja incorpora dades comarcals.

Així, les variables que prenem com a punt de par-
tida per posar les bases i completar l’anàlisi qua-
litativa posterior són les següents:

1. Nombre de patents sol·licitades als municipis 
de la comarca (2009-2019). Font: Ofi cina Espa-
nyola de Patents i Marques (OEPM)

2. Nombre de sol·licituds de dissenys industrials 
als municipis de la comarca (2009-2018). Font: 
Ofi cina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

3. Nombre de noms comercials sol·licitats als mu-
nicipis de la comarca (2009-2018). Font: Ofi cina 
Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

4. Nombre de sol·licituds de marques als muni-
cipis de la comarca (2009-2018). Font: Ofi cina 
Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Evolució del nombre de patents sol·licitades als 
municipis de la comarca (2009-2019)

Tenint en compte l’abast de la innovació, seguint 
el Manual d’Oslo (2018), podem trobar dos tipus 
d’innovació: radical i incremental. La innovació 
radical és la forma en la qual es manifesta la in-

novació de més abast, l’instrument legal usat per 
a protegir-la són les patents. És per això que hem 
arreplegat el nombre sol·licituds de patents regis-
trades a les poblacions de la Ribera Alta entre els 
anys 2009 i 2019 (darrer any disponible).

Com es pot observar en la taula 1, les sol·licituds 
de patents tendeixen a concentrar-se als munici-
pis més grans de la comarca i es distribueixen de 
manera irregular en el temps. Però a més de la 
mera quantifi cació, ens interessa estudiar la ten-
dència que hi ha darrere de les dades merament 
descriptives.

Així, els gràfi cs 7a i 7b que tenim més avall arre-
pleguen la distribució del nombre de sol·licituds 
de patents a la comarca per anys, així com la línia 
de tendència de l’esmentada variable.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alberic 2 3 1 3 2 3 1

Alcúdia, l’ 3 3 2 5 3 3 5 4 1

Alfarb

Algemesí 1 1 1 2 1 2 1 1

Alginet 1

Alzira 2 8 2 1 1 2 1 2 1 1

Benifaió 1 1 1

Benimodo 2 2

Carcaixent 1 3

Càrcer 1

Carlet 2 3 1 1 3 2 3

Guadassuar 1 1

Llombai 1 1 1 1

Massalavés 1 1

Montroi 1

Montserrat 1

TOTAL LRA 9 16 11 10 12 12 7 16 11 6 3

Taula 1. Nombre de patents sol·licitades per municipi LRA 
2009-2019

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM

Els anys que concentren el major nombre de sol-
licituds de patents als municipis de la comarca 
són el 2010 i el 2016, amb un 14% cada un. Pel 
que fa a la tendència, el gràfi c 7b inclou la línia 
de tendència de la variable (en discontinu), que és 
descendent. És a dir, s’observa que les sol·licituds 
de patents als municipis de la comarca han ex-
perimentat durant el període 2009-2019 una ten-
dència decreixent que s’accentua a partir de l’any 
2017. El que indica una disminució de la intensitat 
innovadora pel que fa a la innovació radical, tant 
en productes com en processos.

Evolució del nombre de dissenys industrials 
sol·licitats als municipis de la comarca 
(2009-2018)

Per tal d’avaluar la situació en què es troba la Ri-
bera Alta en referència als processos d’innovació 
incremental tant en producte com en processos, 
analitzarem l’evolució del nombre de sol·licituds 
de les fi gures legals més lligades a la protecció de 
la dita innovació. Ço és, disseny industrial, noms 
comercials i marques.

La taula 2 mostra el nombre de sol·licituds de 
dissenys industrials per municipis per al període 
2009-2018. Com es pot veure, de nou són els mu-
nicipis més grans els que acumulen més nombre 
de sol·licituds.

Per la seua banda, la fi gura 8a que hi ha més avall 
mostra la distribució del nombre de sol·licituds 
de disseny industrial per anys durant el període 
2009-2018. Com es pot veure la variable pateix un 
descens entre els anys 2014 i 2017 per a recupe-
rar l’any 2018 un nivell semblant al de l’inici del 
període. La qual cosa es pot interpretar com un 
toc d’atenció, que posa de manifest la necessitat 
de vigilar l’evolució de la dita variable durant els 
pròxims exercicis per tal de confi rmar-ne la recu-
peració sostinguda en el temps.
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Gràfic	7b.	Tendència	patents	sol·licitades	 LRA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alzira 4 2 1 2 2 2 1 2

Alcúdia, l’ 3 1 1

Algemesí 1 2 3 1

Alginet

Beneixida 1

Benifaió 1 1 1 1

Benimuslem 1

Carcaixent 1

Carlet 3 1 3 1 1 1 1

Catadau 1 3

Guadassuar 1

Llombai 1

Montroi 2

Tous 2

Torís 1

Total LRA 7 7 9 6 11 3 3 2 3 6

Taula 2. Nombre de dissenys industrials sol·licitats per 
municipi LRA 2009-2018

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM

A més, pel que fa a la tendència la fi gura 8b ens 
mostra l’evolució inclosa la línia de tendència de 
la variable.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM

Com s’observa en el gràfi c 8b, si bé en l’any 2018 
la sol·licitud de dissenys industrials recupera els 
nivells assolits entre el 2009 i el 2013, això no evi-
ta que la línia de tendència (en discontinu) mostra 
una pendent negativa que indica una tendència a 
l’empitjorament, raó per la qual caldrà estar vigi-
lants i mamprendre mesures d’estímul.

Evolució del nombre de noms comercials 
sol·licitats als municipis de la comarca 
(2009-2018)

A continuació analitzarem les fi gures de protecció 
legal enfocades a protegir innovacions en proces-
sos bàsicament comercials. L’objectiu dels noms 
comercials és facilitar la implementació estratè-
gies de diferenciació a les empreses que els utilit-

zen i sol estar relacionada amb la protecció d’in-
novacions incrementals lligades a processos.

Tal com s’observa en la taula 3, els municipis més 
grans de la comarca també són els que concentren 
el nombre de sol·licituds de protecció de noms co-
mercials més alt. Pel que fa a la distribució de la 
variable al llarg del període 2009-2018, el gràfi c 
9a que trobem a continuació en mostra l’evolució.

Com es pot veure en el gràfi c 9a, la distribució 
temporal de la variable és bastant homogènia 
al llarg del període analitzat; presenta un repunt 
considerable al fi nal. La qual cosa ens indica la 
presència d’un dinamisme comercial al teixit em-
presarial de la comarca en el conjunt dels sectors 
productius que hi són presents.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM

Dinamisme comercial que es veu corroborat per la 
línia de tendència ascendent (en discontinu) en el 
nombre de sol·licituds de noms comercials que es 
pot apreciar en el gràfi c 9b que hi ha a continuació.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM
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Evolució del nombre de marques comercials 
sol·licitades als municipis de la comarca 
(2009-2018)

Pel que fa al nombre de sol·licituds de marques als 
municipis de la comarca, habitualment relacionada 
amb la innovació incremental en productes, la tau-
la 4 en mostra la distribució per municipis i anys 
per al període 2009-2018 (darrer any disponible).

Com es pot observar en la taula 4, en referència al 
nombre de sol·licituds de marques també són els 
municipis més grans els que n’acumulen més en 
els darrers deu anys de dades disponibles. 

Per anys, s’observa un inici ascendent per a arribar 
a un pic a mitjan període en el 2013, un descens 
posterior i una certa recuperació dels nivells inici-
als en els dos últims anys amb dades disponibles 
(2017 i 2018). En el gràfi c 10a que hi ha més avall 
es veu la dita distribució anual amb més claredat.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM

Això es tradueix en una línia de tendència horitzon-
tal; mostra una tendència a l’estancament com es 
pot veure en el gràfi c 10b que hi ha a continuació.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alberic 1 2 1 1 2 4

Alcàntera de Xúquer 1

Alzira 1 3 3 6 3 3 7 2 5 5

Alcúdia, l’ 1 1 3 1 3

Algemesí 1 6 5 2 1 3 4 5 2 3

Alginet 2 2 4 3 2 1 2 1 4

Antella 1

Benifaió 1 2 1 4 2 2 2

Benimodo 1

Benimuslem 1

Carcaixent 1 1 1 3 4 3

Càrcer 1

Carlet 1 1 1 1 1 2 1 1

Catadau 1 1 1

Guadassuar 1 1 1 3 1 2 2

Llombai 1 1

Manuel 1

Montserrat 4 1 3 1 2 2 1 1

Montroi 1

Pobla Llarga, la 1 1

Sumacàrcer 1

Tous 1 1

Torís 2 2 1 1 2 2

Castelló LRA 1 1 3 1

Total LRA 15 19 25 15 20 16 21 25 21 29

Taula 3. Nombre de noms comercials sol·licitats per 
municipi LRA 2009-2018

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM
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Gràfic	10a.	Distribució	per	any	de	
sol·licituds	de	marques	LRA
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alberic 7 1 3 1 7 5 4 4 3 3

Alcàntera de Xúquer 1 1 1 1

Alzira 50 41 48 44 56 33 25 30 23 35

Alcúdia, l’ 5 7 4 15 8 6 11 8 16 12

Alfarb 2 1 1 2

Algemesí 1 18 13 14 12 18 12 14 21 10

Alginet 5 2 6 9 6 6 7 8 7 5

Beneixida 3 2 1 1 1

Benifaió 5 10 8 8 5 5 4 4 8

Benimodo 1 1 1

Benimuslem 4

Carcaixent 4 1 5 7 4 3 5 5 11 7

Càrcer 1 2 2 1

Carlet 7 9 5 11 12 10 6 12 5 4

Catadau 5 2 2 4 2 1 2

Ènova, l’ 1

Gavarda 1

Guadassuar 3 3 5 4 5 3 2 8 7

Llombai 1 3 1 2 2 2 2

Manuel 3 1 7 3 6 3 1 3 1

Massalavés 3 1 3

Montserrat 12 3 7 5 7 3 11 3 4 5

Montroi 1 4 4 1 2

Pobla Llarga, la 1 1 1 7 4 2 2 3

Rafelguaraf 1 6 1 2

Real 1

Sant Joanet 1 1

Senyera 1 1

Sumacàrcer 1 1 1

Tous 3 1 10 1 1

Torís 1 8 5 1 4 8 8 2 1 10

Castelló LRA 2 5 3 7 2 5 9 6 4 16

Total LRA 127 111 121 140 156 133 118 116 125 125

Taula 4. Nombre de marques comercials sol·licitades per 
municipi LRA 2009-2018

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM

Font: elaboració pròpia amb dades de l’OEPM

Un estancament en el nombre de sol·licituds de 
marques comercials que junt amb una tendència 
descendent en el nombre de sol·licituds de pa-
tents i de dissenys industrials pot estar avançant 
un estancament o, inclús un retrocés, en la inten-
sitat innovadora del teixit empresarial comarcal. 

En resum, en els darrers deu anys la comarca 
de la Ribera Alta ha presentat una tendència al 
descens en les activitats innovadores de caràcter 
radical, com ho mostra la tendència descendent 
en el nombre de sol·licituds de patents. També 
s’observa una tendència a l’estancament o inclús 
descendent en les activitats relacionades amb la 
innovació incremental (gràfi c 8b), un estancament 
de les activitats relacionades amb la innovació 
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Gràfic	10b.	Tendència	de	sol·licituds	de	
marques	LRA
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comercial lligada als productes (gràfi c 10b) i una 
tendència positiva en la innovació comercial en 
processos (gràfi c 9b).

APARTAT 3. INNOVACIÓ I PROCÉS PRODUCTIU 
EN EL SECTOR DELS CÍTRICS

Si bé en l’apartat 1 hem vist com el sector agra-
ri de la Ribera Alta ha respost amb un canvi de 
cultiu a la falta de rendibilitat del cultiu de cítrics, 
cal assenyalar que l’altre tipus d’innovació amb la 
qual es pot respondre és la centrada en la part 
dels processos. En el sentit dit, la versió actual del 
Manual d’Oslo (2018) posa èmfasi en la innovació 
en processos de negocis, dins dels quals trobarí-
em la innovació estratègia relacionada amb el po-
sicionament del producte als mercats. Així, tindre 
en compte el cicle de vida del sector dels cítrics, 
el funcionament de la cadena alimentària i aplicar 
les estratègies empresarials més apropiades en 
cada moment, segueix sent, com a recurs, un gran 
desconeguda per al sector. En conseqüència, seria 
en el tipus d’innovació exposat on pensem que el 
sector pot tindre un marge de millora més impor-
tant a hores d’ara.

En el sentit dit, s’ha assenyalat la importància que 
té per a la rendibilitat de les empreses la fase del 
cicle de vida en la qual es troba el sector en què 
operen (Karniouchina et al., 2013). Tanmateix, en 
referència al potencial innovador, l’estudi empíric 
de Tavassoli (2015) assenyala que la fase del cicle 
de vida en la qual es troba un sector exerceix una 
infl uència important en el potencial innovador que 
té. Així, el primer punt de la nostra anàlisi parti-
rà del model de cicle de vida de la indústria de 
Michael Porter que podem veure representat en la 
fi gura 1 que hi ha a continuació.

Figura 1. Model del cicle de vida de la indústria 
de Michael Porter

Font: Johnson et al. (2020)

Com es pot observar en la fi gura 1, el model del ci-
cle de vida de la indústria divideix en cinc les fases 
evolutives per les quals passa un sector productiu 
o indústria, les assimila al cicle vital d’un ésser viu 
segons el ritme de creixement del mercat al llarg 
del temps. Amb el model com a eina d’anàlisi, en 
vista de l’estancament i inclús decreixement dels 
preus dels cítrics en origen i de la substitució que 
la comarca ha experimentat del cultiu dels cítrics 
pel de caquis, la nostra hipòtesi de partida és que 
el sector de producció dels cítrics convencionals 
en fresc que comercialitza al gros estaria en la 
fase de declivi del model. Fase caracteritzada per 
clients amb un poder de negociació molt alt i una 
competència en preus ferotge, fet que es tradueix 
en una manca de rendibilitat i abandonament de 
les explotacions o canvi de cultiu.

Cal assenyalar, però, que el model no és un model 
determinista, és a dir, això no signifi ca que l’única 
cosa que es pot fer és esperar la desaparició del 
sector. Tot el contrari, el model ens fa conscients 
del punt en el qual està el sector i assenyala la 
urgència de cercar solucions que conduïsquen a 
rellançar-lo.

D’altra banda, segons Porter (2008), un dels fac-
tors clau que expliquen l’èxit d’un negoci seria la 
capacitat que té de posicionar-se al mercat de 
manera que puga respondre de manera efectiva 
a les forces competitives. Assenyalant l’existència 
de clients intermediaris amb poder de negociació 
alt dins de la xarxa de valor com una de les ame-
naces principals de l’entorn competitiu a la qual 
s’ha de respondre amb estratègia (en el cas dels 
productes agraris la xarxa és anomenada cadena 
alimentària). Així, l’anàlisi de la cadena alimentà-
ria seguint el marc de les forces competitives de 
Michael Porter és l’altre pilar sobre el qual pivota 
la nostra anàlisi de manera que hem identifi cat 
dos tipus de cadena alimentària que coexisteixen 
al territori comarcal, segons la quantitat d’inter-
mediaris que hi participen.

La fi gura 2 que hi ha a continuació mostra la ca-
dena alimentària en la qual opera el subsector de 
producció de cítrics convencionals, que inclou la 
majoria de persones productores de la comarca 
agrupades en cooperatives agroalimentàries que 
comercialitzen el producte en fresc al gros. Hi ha 
també empreses de capital (magatzems privats) 
que operen amb el mateix model de negoci. En 
ambdós casos, els intermediaris solen ser grans 
conglomerats i empreses multinacionals.
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Per la seua banda, la fi gura 3 que hi ha a continua-
ció mostra la cadena alimentària en la qual opera 
el subsector de producció de cítrics ecològics. Tot 
i que ací a voltes també s’utilitza una cadena més 
llarga amb algun intermediari, la cadena no sol 
arribar a ser tan llarga ni els intermediaris a tin-
dre una grandària relativa tan diferent de la dels 
productors en convencional.

Així, hem dissenyat un qüestionari Delphi (Lande-
ta, 2006; Landeta i Barrutia, 2011) que hem dema-
nat que respongueren a un grup d’experts i parts 
implicades en el sector de la Ribera Alta amb di-
ferents perfi ls. 

Entre les setze persones que han participat volun-
tàriament en el Delphi trobem tres perfi ls:

1. productors en cultiu convencional (entre els quals 
hi ha que són socis de les principals cooperati-
ves especialitzades en cítrics de la comarca),

2. productors en cultiu ecològic que comercialit-
zen a través de la seua pròpia empresa (utilit-
zant la venda directa en línia),

3. personal tècnic de la Unió de Llauradors i Ra-
maders, del Comité d’Agricultura Ecològica de 
la Comunitat Valenciana, de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries i agents d’ocupació i 
desenvolupament local de la comarca.

Vam enviar també el qüestionari a un responsable 
polític de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolu-
pament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica. Desgraciadament, a data de tancament 
de l’informe no hi ha resposta.

Així, el qüestionari Delphi es va estructurar sobre 
quatre blocs temàtics:

I. Dades de control (perfi l, edat, gènere de la per-
sona que respon)

II. Cicle de vida del sector a la comarca
III. Funcionament de la cadena alimentària
IV. Activitats innovadores al llarg de la cadena 

alimentària

La taula 5 que hi ha a continuació mostra la me-
diana de les respostes dels setze participants de 
manera agregada i per perfi ls (productors en con-
vencional, en ecològic i tècnics) en relació a la va-
loració que fan sobre la fase del cicle de vida en 
la qual es troba el sector dels cítrics de la Ribera 
Alta. Per a més claredat en referència als dife-
rents segments del mercat de cítrics, es demana 
als participants que valoren en quina fase es tro-
ben els diferents segments presents a la comar-
ca: la producció i comercialització al gros de cí-
trics convencionals en fresc (segment tradicional 
en el qual operen cooperatives agroalimentàries 
i magatzems privats), la transformació de cítrics 
convencionals, la producció i comercialització al 
gros o al detall dels cítrics ecològics en fresc i la 
transformació de cítrics ecològics.

Així, la fase d’introducció s’ha codifi cat amb un va-
lor 1, la fase de creixement, 2; la fase d’arrancada, 
3; la de maduresa, 4, i la de declivi, 5. 

Com es pot veure en la taula 5, la mediana de les 
respostes de les persones participants tant en 
agregat com per perfi ls pren un valor 5 situant 
en la fase de declivi el segment de producció i 
comercialització al gros de cítrics convencionals, 
a més les respostes presenten un grau de con-
sens acceptable atés que el rang interquartílic 
no supera el valor 1. En conseqüència, podem 
concloure que tant les dades procedents de fonts 
secundàries (gràfi cs 1, 2 i 3) com segons l’opinió 
dels experts, el segment de mercat majoritari a 
la comarca, tradicionalment abordat per coope-
ratives i magatzems privats, es trobaria en fase 
de declivi, cosa que posa de manifest la necessi-

Proveïdors	
entrades	
agràries

Productors	
cítrics Majoristes	 Retail Persones	

consumidores

Figura 2. Cadena alimentària de productors de cítrics 
en convencional

Proveïdors	
entrades	
agràries

Productors	
cítrics

Persones	
consumidores

Figura 3. Cadena alimentària més habitual de productors 
de cítrics en ecològic

Font: elaboració pròpia seguint Porter (2008)

Font: elaboració pròpia seguint Porter (2008)
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tat de pivotar el model de negoci (innovacions en 
processos de negoci).

Pel que fa al segment de la transformació indus-
trial dels cítrics convencionals, la mediana de les 
respostes dels setze participants pren un valor 4, 
fet que situa el segment en la fase de maduresa, 
si bé com que el rang interquartílic pren un valor 
3, l’afirmació no té el grau de consens necessari 
entre el grup en agregat. Tot i això, per perfils sí 
que hi ha consens entre els grups de productors 
tant en convencional com en ecològic en situar la 
transformació de cítrics convencionals entre les 
fases de maduresa i declivi. Mentre que els tèc-
nics la situarien en fase d’arrancada; hi ha con-
sens dins del subgrup de tècnics. 

Per la seua banda, la taula 6 arreplega les res-
postes en referència a les preguntes relacionades 
amb el funcionament de la cadena alimentària i 
els efectes d’eixe funcionament per als diferents 
segments de productors seguint el marc de l’anà-
lisi de les forces competitives de Michael Porter.

Les respostes a les preguntes relacionades amb 
l’avaluació del poder de negociació de proveïdors 
i clients s’han codificat de la manera següent: (1) 
nul, (2) baix, (3) mitjà, (4) mitjà-alt i (5) molt alt. 
Les respostes a les preguntes relacionades amb 
l’impacte en costos d’aprovisionament del poder 
de negociació de proveïdors s’han codificat de la 
manera següent: (1) pujada molt important, (2) pu-
jada lleugera, (3) cap efecte, (4) baixada lleugera i 
(5) baixada molt important. Finalment, les respos-
tes a les preguntes relacionades amb l’impacte 
en preus en origen del poder de negociació dels 
clients s’han codificat de la manera següent: (1) 
preus molt per davall dels costos - pèrdues molt 
elevades, (2) preus lleugerament per davall dels 
costos - pèrdues moderades, (3) preus que només 
cobreixen els costos - marge comercial zero, (4) 
preus lleugerament per damunt dels costos - be-
neficis moderats i (5) preus molt per damunt dels 
costos - beneficis elevats.

Com es pot observar en les respostes que arre-
plega la taula 6, el poder de negociació dels pro-
ductors en convencional respecte dels proveïdors 
és entre nul i això es tradueix en un increment 
de costos d’aprovisionament entre lleuger i molt 
important, respostes que presenten un grau de 
consens elevat tant entre les setze persones que 
hi participen considerades de manera agregada, 
com dins dels diferents perfils. Cal ressenyar ací 
que per als productors en convencional (a qui 
afecta directament) l’efecte del baix poder de ne-
gociació amb els proveïdors els suposa un incre-
ment important dels costos d’aprovisionament.

Les mateixes preguntes s’han formulat en rela-
ció amb el poder de negociació dels productors 
de cítrics ecològics en relació amb els proveïdors. 
Cal aclarir que la producció de cítrics en ecològic 
fa servir molts menys entrades, totes han de ser 
compatibles amb la regulació del segell ecològic 
i, per tant, presenta una menor dependència de 
grans proveïdors. Les respostes dels participants 
en agregat no assoleixen un nivell de consens 
adequat (rang interquartílic > 1), si bé cal asse-
nyalar que els productors ecològics avaluen el po-
der de negociació amb els proveïdors com a mitjà 
i hi ha unanimitat entre ells (rang interquartílic = 
0). En relació als efectes del dit nivell de poder de 
negociació amb proveïdors en els costos, sí que hi 
ha consens en assenyalar que es tradueix en un 
increment lleuger de costos tant en les respostes 
en agregat com per diferents perfils.

En relació amb el poder de negociació dels pro-
ductors de cítrics en convencional amb els clients 
i els efectes que això té en la rendibilitat dels seus 
negocis, hi ha consens a assenyalar que el poder 
de negociació és nul i que això es tradueix en preus 
en origen molt per davall dels costos de produc-
ció i pèrdues molt elevades tant en les respostes 
de les persones participants en agregat com per 
diferents perfils.

Cicle de vida del sector a la comarca Total
Md.

Total
Rg. iq.

PC
Md.

PC
Rg. iq.

PE
Md.

PE
Rg. iq.

Tec.
Md.

Tec.
Rg. iq.

4. En quina fase creu que es troba el sector de produc-
ció i comercialització de cítrics convencionals en fresc?

5,00 1 5,00 0 5,00 0 4,00 0

5. I els productes transformats derivats dels cítrics 
convencionals?

4,00 3 5,00 0,75 4,00 0 2,00 1

6. En quina fase creu que es troba el sector de produc-
ció i comercialització de cítrics ecològics en fresc?

2,00 0 1,50 1 2,00 0 2,00 0

7. I els productes transformats derivats dels cítrics 
ecològics?

1,50 0 1,00 1 2,00 0 2,00 1

Taula 5. Respostes Delphi Bloc II. Cicle de vida del sector a 
la comarca

Font: elaboració pròpia amb dades Delphi
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Quan fem la mateixa pregunta en referència al 
segment de producció de cítrics en cultiu ecològic, 
les respostes dels setze participants en agregat 
situen el poder de negociació en un nivell mitjà i 
els efectes d’això en uns preus en origen lleuge-
rament per damunt dels costos de producció que 
donen lloc a uns beneficis moderats, i s’assoleix 
un nivell de consens adequat entre els partici-
pants. És destacable que els productors ecològics 
assenyalen que el poder de negociació que tenen 
amb els clients és mitjà-alt i que això es tradueix 
en uns preus en origen molt per damunt dels cos-
tos de producció i uns beneficis elevats en compa-
ració amb altres segments de la citricultura, i és 
una resposta de consens entre ells.

Per tant, pel que fa al funcionament de la cade-
na alimentària, d’acord amb les respostes de les 
setze persones participants en el Delphi podrí-
em concloure que: la producció en ecològic com 
a innovació que es pot implementar en el procés 
productiu dels cítrics, en comparació amb la pro-
ducció de cítrics convencionals, milloraria lleuge-
rament el poder de negociació amb els proveïdors, 
fet que permetria un control més gran en el costos 
i milloraria de manera significativa el poder de ne-
gociació amb els clients, cosa que permetria tam-

bé una millora significativa en els preus en origen 
i la rendibilitat del negoci dels cítrics.

Molt probablement, una millora en la rendibilitat 
que és conseqüència d’un major ús de la cadena 
alimentària en la seua configuració curta (figura 
3) amb menys intermediaris i de menor grandà-
ria per part dels productors en ecològic. Una afir-
mació que contrastarem en l’apartat 4 mitjançant 
l’anàlisi dels grups estratègics presents a la Ri-
bera Alta.

Per a finalitzar l’apartat, revisarem les respostes 
de les persones participants en el Delphi a les pre-
guntes del bloc 4 en què se’ls demana avaluar les 
activitats i agents susceptibles d’introduir algun 
tipus d’innovació al llarg de la cadena alimentària. 
La taula 7 que hi ha a continuació inclou les res-
postes a les diferents preguntes en agregat i per 
perfil de participant (productors en convencional, 
productors en ecològic i tècnics). 

Les respostes a les preguntes de la 16 a la 19 i 23 
s’han codificat de la manera següent: 1 no sap / 
no contesta, 2 gens, 3 poc, 4 bastant i 5 molt. Les 
preguntes de la 20 a la 27 (excepte la 23): 1 molt 
en desacord, 2 bastant en desacord, 3 neutral, 4 

Funcionament de la cadena alimentària Total
Md.

Total
Rg. iq.

PC
Md.

PC
Rg. iq.

PE
Md.

PE
Rg. iq.

Tec.
Md.

Tec.
Rg. iq.

8. En la seua opinió, quin nivell de capacitat de nego-
ciació, pel que fa a les condicions comercials, tenen 
els productors de cítrics convencionals de cara als 
proveïdors (llavors, fitosanitaris, gasoil...)?

1,50 1 1,50 1 1,00 0 2,00 1

9. En la seua opinió, quin efecte té eixe nivell de poder 
de negociació dels productors de cítrics convencionals 
de cara als seus proveïdors en els costos de producció 
dels cítrics? 

2,00 1 1,00 0,25 2,00 0 2,00 0

10. En la seua opinió, quin nivell de capacitat de nego-
ciació, pel que fa a les condicions comercials, tenen els 
productors de cítrics ecològics de cara als proveïdors 
(llavors, adobs...)?

2,00 2 2,00 1 3,00 0 2,00 1

11. En la seua opinió, quin efecte té eixe nivell de poder 
de negociació dels productors de cítrics ecològics de 
cara als proveïdors en els costos de producció dels 
cítrics? 

2,00 0 1,50 1 2,00 0 2,00 0

12. D’acord amb el que vosté coneix, quin nivell de 
poder de negociació tenen els productors de cítrics en 
cultiu convencional de cara als clients (habitualment 
majoristes)?

1,00 1 1,00 1 1,00 0 1,00 1

13. Quin efecte pensa vosté que té eixe nivell de capa-
citat de negociació dels productors de cítrics conven-
cionals amb els clients (comerç majorista)?

1,00 1 1,00 1 1,00 0 2,00 1

14. D’acord amb el que vosté coneix, quin nivell de 
poder de negociació tenen els productors de cítrics en 
cultiu ecològic de cara als clients?

3,00 1 2,00 1 4,00 0 3,00 0

15. Quin efecte pensa vosté que té eixe nivell de capa-
citat de negociació dels productors de cítrics ecològics 
amb els seus clients? 

4,00 1 2,50 2 5,00 0 4,00 0

Taula 6. Respostes Delphi Bloc III. Funcionament de la 
cadena alimentària

Font: elaboració pròpia amb dades Delphi
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bastant d’acord i 5 molt d’acord. La pregunta 28: 1 
molt més baix, 2 més baix, 3 al mateix nivell, 4 més 
alt, molt més alt. Finalment, la pregunta 29 s’ha 
codificat de la manera següent: 1 processos lligats 
al cultiu i collita de cítrics, 2 processos lligats a la 

manipulació dels cítrics al magatzem, 3 posiciona-
ment del producte en els mercats i processos de 
direcció estratègica, 4 potencial de transformació 
industrial de cítrics i 5 millora varietal.

Activitats innovadores al llarg de la cadena alimentària Total
Md.

Total
Rg. iq.

PC
Md.

PC
Rg. iq.

PE
Md.

PE
Rg. iq.

Tec.
Md.

Tec.
Rg. iq.

16. En quina mesura pensa vosté que les varietats de cítrics 
posades a l’abast dels productors de la Ribera Alta per l’Institut 
Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) contribueixen a reduir 
el cost d’adquisició dels plantons en comparació amb el mercat 
ordinari?

2,00 2 2,00 1,25 1,00 0 1,00 0

17. En quina mesura pensa vosté que les accions formatives i de 
suport que du a terme l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries 
(IVIA) contribueixen a millorar els processos de cultiu a la Ribera 
Alta? 

2,50 2 2,50 1 1,00 0 1,00 0

18. Pel que fa a la possibilitat d’accés a llavors i plantons per a 
cultiu ecològic, en la seua opinió, en quina mesura els productors 
de la Ribera Alta tenen a l’abast la informació rellevant que els 
permeta avaluar la conveniència de canviar a cultiu ecològic?

3,00 1 2,00 2 3,00 0 3,00 0

19. En relació a la possibilitat de transformació de les explota-
cions de cítrics a cultiu ecològic, en quina mesura creu vosté que 
els productors de la Ribera Alta estan ben informats?

3,00 1 2,00 1 3,00 0 3,00 0

20. Per favor, expresse el grau d’acord/desacord amb l’afirmació 
següent: «El preu dels cítrics ecològics en origen és major que el 
dels cítrics convencionals».

5,00 1 4,00 2,25 5,00 0 5,00 0

21. Per favor, expresse el grau d’acord/desacord amb l’afirmació 
següent: «El segment de mercat ecològic permet un major grau 
de diferenciació dels cítrics en fresc».

4,00 1 3,50 1,25 3,00 0 3,00 0

22. En relació a la diferenciació del producte cítric en fresc, 
expresse el grau d’acord/desacord amb l’afirmació següent: «Als 
mercats internacionals hi ha un segment creixent de persones 
que consumeixen que demana productes certificats amb segells 
de sostenibilitat mediambiental (ecològics) i impacte social».

5,00 1 4,50 1,25 5,00 0 5,00 0

23. Pel que fa a la transformació industrial dels cítrics, en quin 
grau pensa que s’ha explorat eixa possibilitat a la Ribera Alta?

2,50 1 2,50 1 2,00 0 2,00 0

24. En referència a la transformació industrial dels cítrics, per fa-
vor, expresse el grau d’acord/desacord amb l’afirmació següent: 
«La transformació industrial dels cítrics amb segell de producció 
sostenible és una veta de mercat que no s’ha explorat a la Ribera 
Alta fins ara».

3,50 2 3,50 2 3,00 0 3,00 0

25. Expresse el grau d’acord/desacord amb l’afirmació següent: 
«L’existència de canals de distribució directa productor-consumi-
dor permet reduir el poder de mercat de la gran distribució».

5,00 1 5,00 1 5,00 0 5,00 0

26. Per favor, expresse el grau d’acord/desacord amb l’afirmació 
següent: «L’existència de segells de producció de proximitat, 
producció de temporada i empremta de carboni, clars i fàcilment 
identificables per als consumidors, pot millorar el preu en origen 
dels cítrics frescs».

3,50 1 3,00 1 1,00 0 1,00 0

27. Pel que fa al paper dels intermediaris, expresse el grau 
d’acord/desacord amb l’afirmació següent: «Per tal de reduir el 
poder de mercat dels intermediaris seria necessari implantar 
innovacions estratègiques en l’àmbit de la gestió/direcció de les 
empreses agràries que es dediquen a la comercialització».

4,00 1 5,00 1,25 4,00 0 4,00 0

28. D’acord amb el seu coneixement, quin nivell de formació en 
matèria d’estratègia empresarial tenen els actuals responsables 
de la gestió de les empreses agràries (cooperatives i magatzems 
privats) en comparació amb els directius de les empreses inter-
mediàries i de la gran distribució?

2,00 0 2,00 0 3,00 0 3,00 0

29. Entre les activitats que s’enumeren a continuació, per favor 
assenyale en quina pensa que la citricultura de la Ribera Alta té 
una posició més dèbil.

3,50 2 3,50 2 5,00 0 5,00 0

Taula 7. Respostes Delphi bloc IV. Activitats innovadores al 
llarg de la cadena alimentària 

Font: elaboració pròpia amb dades Delphi
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Tal com s’aprecia en la taula 7, el paper potenci-
al que pot tindre una institució pública com l’IVIA 
(present a la comarca a través de l’estació experi-
mental de Carcaixent) en la millora varietal i de 
processos productius no és àmpliament coneguda 
entre els actors principals del sector de la comar-
ca. En atendre les respostes agregades, l’opinió 
grupal no presenta suficient grau de consens, o bé 
en tindre en consideració les opinions entre dife-
rents perfils les respostes que presenten consens 
les trobem entre els productors ecològics i els 
tècnics que manifesten el seu desconeixement.

En relació amb l’accés a llavors i plantons per a 
cultiu ecològic i la disponibilitat d’informació de 
cara als productors perquè valoren la possibilitat 
de transformar les explotacions en ecològiques, 
les respostes apunten que és poca, i és el nivell 
més baix dins del grup de productors de cítrics en 
cultiu convencional. Fet que ens apuntaria a la ne-
cessitat de fer campanyes informatives que ajun-
taren informació referida a processos productius, 
impactes i rendibilitat econòmica i financera que 
es pot assolir. Per a possibilitar-ho això seria in-
teressant establir sinergies entre l’IVIA, la CAECV 
i professorat universitari especialitzat en estratè-
gies d’empresa amb coneixements del funciona-
ment del negoci agrari valencià.

D’altra banda, els resultats del Delphi apunten 
que els setze participants perceben que els preus 
en origen dels cítrics ecològics són superiors als 
dels cítrics convencionals i que els cítrics ecolò-
gics permeten una major diferenciació del pro-
ducte, assenyalen l’existència d’una veta de mer-
cat creixent en l’àmbit internacional que demana 
productes certificats (impacte ambiental i social). 
El nivell de consens és apropiat en les respostes 
agregades i els perfils de productors ecològics i 
tècnics. Si bé entre els productors de cítrics con-
vencionals el nivell de consens no és suficient, sí 
que ho és entre els productors en ecològic (que 
coneixen el segment) i els tècnics. Fet que pot ser 
conseqüència de la falta d’informació que mani-
festen els productors de cítrics en convencional 
en les preguntes anteriors.

En relació al potencial innovador dels processos 
de transformació industrial de cítrics, els partici-
pants, tant de manera agregada com per perfils, 
pensen amb un grau de consens acceptable que 
ha estat molt poc explorat a la comarca. No ocorre 
el mateix si preguntem per la transformació in-
dustrial dels cítrics ecològics, probablement per-
què, d’acord amb respostes a preguntes anteriors, 
presenten una rendibilitat més bona quan són co-

mercialitzats en fresc i és el segment que es troba 
en fases més inicials del cicle de vida.

Sobre la utilitat de segells de producció de proxi-
mitat, producció de temporada amb empremta de 
carboni, fàcilment identificables pels consumidors 
per millorar el preu en origen dels cítrics en fresc, 
no l’assenyala com a rellevant cap dels perfils. 

Tanmateix, també hi ha acord dels participants tan 
en agregat com per perfils en el fet de considerar 
que una configuració de la cadena alimentària 
més curta, amb menys intermediaris, millora el 
poder de negociació dels productors de cítrics en 
reduir el poder de mercat de la gran distribució. 
S’apunta la necessitat d’implantar innovacions 
estratègiques en l’àmbit de la direcció/gestió de 
les empreses agràries que comercialitzen cítrics 
en fresc i la innovació de negocis com a element a 
desenvolupar en els pròxims temps.

Pel que fa al nivell de formació en estratègia em-
presarial de les persones que actualment s’en-
carreguen de la direcció i gestió de les empreses 
agràries (cooperatives i magatzems privats) en re-
lació als homònims en la gran distribució, les set-
ze persones que hi participen en agregat opinen 
que és més baix, la mateixa opinió manifesta el 
subgrup de persones productores en cultiu con-
vencional que és el segment que més es relaciona 
amb empreses de la gran distribució com a inter-
mediaris. En conseqüència, seria un aspecte que 
s’hauria de millorar. 

Finalment, tant les respostes en agregat com les 
respostes del grup de productors en cultiu con-
vencional apunten cap a les activitats relacio-
nades amb el posicionament dels productes als 
mercats i direcció estratègica i a les relacionades 
amb la transformació industrial de cítrics com 
les que la citricultura de la Ribera Alta tindria una 
posició més dèbil, tot i que no hi hauria un nivell 
de consens apropiat en les respostes. Mentre que 
entre els perfils de productors ecològics i tècnics 
la millora varietal seria el punt més dèbil. Una di-
vergència d’opinions entre productors que molt 
probablement és conseqüència del fet que el seg-
ment de cultiu convencional es troba en fase de 
maduresa-declivi, mentre que el del cultiu ecolò-
gic es troba en fase d’arrancada.
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APARTAT 4. INNOVACIÓ EN CITRICULTURA 
DE LA RIBERA ALTA. ANÀLISI DELS GRUPS 
ESTRATÈGICS

Amb l’objectiu de triangular la informació que 
hem obtingut dels resultats del qüestionari Delphi 
que hi ha en l’apartat anterior, completem l’anà-
lisi amb dades de caràcter econòmic de les em-
preses més rellevants que operen dins del sec-
tor dels cítrics a la comarca. Per a arreplegar la 
informació que ens permeta seleccionar i definir 
les empreses més representatives del sector que 
operen des de la Ribera Alta hem utilitzat diverses 
fonts d’informació quantitativa i qualitativa: el web 
de cooperatives agroalimentàries de la Comunitat 
Valenciana, el web del Comité d’Agricultura Ecolò-
gica de la Comunitat Valenciana i la base de dades 
empresarial ORBIS. 

Així, el nostre objectiu ha sigut identificar els dife-
rents grups estratègics que hi ha a la comarca, el 
posicionament que tenen al mercat i a la cadena 
alimentària i els resultats econòmics-financers 
que obtenen amb eixe posicionament. De manera 
que podrem identificar en quin o quins grups es-
tratègics es produeixen innovacions en el model 
de negoci i què aporten les innovacions a la soste-
nibilitat en sentit ampli (people, planet, profit).

El concepte de grup estratègic és ben conegut i 
utilitzat en l’àrea d’organització d’empreses i en-

tre els professionals de la consultoria estratègica. 
Thompson et al. (2020) defineixen un grup estra-
tègic dins d’un sector com un conjunt d’empreses 
que presenten un enfocament competitiu similar i 
similar posicionament al mercat. De manera que 
delimitant els grups estratègics pertanyents al 
sector presents a la comarca i analitzant la ma-
nera que tenen els diferents grups estratègics de 
posicionar-se i els resultats que obtenen podem 
identificar les pràctiques més innovadores que fa-
ciliten l’èxit competitiu.

El procés de definició i anàlisi dels grups estratè-
gics presents a la Ribera Alta s’ha fet seguint els 
passos següents:

1. Llistar les empreses del sector que operen a la 
comarca (CNAE 2009).

2. Establir trets característics principals per a de-
finir diferents perfils, delimitar grups estratè-
gics.

3. Seleccionar les empreses més representatives 
dels diferents perfils (facturació, actius totals, 
nombre de persones ocupades i disponibilitat 
de dades).

4. Arreplegar dades i tractar-les (base de dades 
ORBIS).

5. Analitzar de manera comparativa els resultats 
competitius que obtenen els diferents grups es-
tratègics.

CNAE 2009 Cadena  
aliment.

Venda en  
línia al detall

Transformació Especialitzat en 
producte ecològic

Cooperativa

Agricultura y  
Conservas, SA

1032 «Elaboració de sucs 
de fruites i hortalisses».
1039 «Altre processat de 
fruites i hortalisses»

Llarga NO Sí NO NO

Agrícola Alginet, SCV 
Coagri

4631 «Comerç en gros de 
fruites i hortalisses»

Llarga NO NO NO Sí

Coop. Agrícola Algeme-
sí Copal

4631 «Comerç en gros de 
fruites i hortalisses»

Llarga NO NO NO Sí

Coop. Hortofructícola 
d’Alzira Alzicoop SCV

4631 «Comerç en gros de 
fruites i hortalisses»

Llarga NO NO NO Sí

COHOCA Coop. V. 
Benifaió

4631 «Comerç en gros de 
fruites i hortalisses»

Llarga NO NO NO Sí

Coop. Agr. Sant Bernat 
de Carlet

4631 «Comerç en gros de 
fruites i hortalisses»

Llarga NO NO NO Sí

Exal-Fruit, SL 4631 «Comerç en gros de 
fruites i hortalisses»

Llarga NO NO NO NO

Peiró-Camaró, SL 4631 «Comerç en gros de 
fruites i hortalisses»

Llarga NO NO NO NO

La Vall de la Cassella, 
SCV

0123 «Cultiu de cítrics» Curta Sí NO Sí Sí

Naranjas ecológicas del 
Barranquet, SL

4721 «Comerç al detall 
de fruites i hortalisses en 
establiment especialitzat»

Curta Sí NO Sí NO

Taula 8. Empreses LRA especialitzades en cítrics 
(producció, transformació i comercialització)

Font: elaboració pròpia amb dades d’ORBIS, webs cooperatives 
agroalimentàries CV, CAECV i webs corporatius
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La taula 8 que hi ha a continuació conté les empre-
ses de la comarca que tenen com a línia de negoci 
principal la producció, comercialització o trans-
formació de la producció de cítrics locals. Per a 
localitzar-les hem fet servir el codi CNAE 2009 
com a criteri de cerca que hem introduït en la base 
de dades ORBIS, en combinació amb el municipi 
on les empreses tenen la seu social. A més, hem 
triat les empreses que per terme mitjà presenten 
els volums més grossos de facturació, inversió 
(actius totals) i ocupació (nombre de persones em-
pleades) en els darrers cinc exercicis comptables 
disponibles en la base de dades ORBIS.

Atesos els resultats del Delphi que es mostren en 
l’apartat anterior (apartat 3) hem defi nit les vari-
ables estratègiques que serveixen de base per a 
delimitar els diferents grups estratègics presents 
a la Ribera Alta. Unes variables que tenen un cai-
re més qualitatiu i ens ajuden a delimitar com les 
empreses de cada grup es posicionen al mercat i 
els segments en els quals s’especialitzen. Les va-
riables serien:

• El tipus de cadena alimentària en la qual princi-
palment opera l’empresa: llarga o curta (fi gures 
2 i 3).

• Si l’empresa ven cítrics en línia al detall.
• Si l’empresa fa la transformació industrial de 

cítrics.
• Si l’empresa està especialitzada en producte 

ecològic (segell CAECV).
• Si l’empresa té forma jurídica de cooperativa o no.

Les empreses amb forma jurídica de societat 
anònima o limitada s’han identifi cat a través de la 
base de dades ORBIS amb el codi CNAE 2009 com 
a referència, per a les empreses cooperatives s’ha 
completat la informació d’ORBIS amb la del web 
de cooperatives agroalimentàries valencianes (en 
la taula 8 apareixen per orde alfabètic del nom del 
municipi al qual pertanyen) i, fi nalment, s’ha com-
pletat la informació d’ORBIS amb la disponible al 
web de la CAECV per a identifi car les empreses 
especialitzades en la citricultura ecològica.

En tots els casos s’ha optat per empreses mer-
cantils perquè depositen els comptes anuals i 
això permet una avaluació de la rendibilitat i de 
l’abast de les operacions basada en dades quanti-
tatives. A més, amb la fi nalitat de no esbiaixar les 
conclusions de la nostra anàlisi, treballarem amb 
els valors mitjans i increments percentuals dels 
darrers cinc exercicis econòmics de les variables 
seleccionades.

Com es pot veure en la taula 8, s’identifi ca un grup 
d’empreses que opera en el segment de la co-
mercialització al gros en fresc amb el codi CNAE 
4631. Dins del grup operen les cooperatives agro-
alimentàries que mantenen una especialització 
relativa en cítrics més grans de la comarca, així 
com les dos empreses de capitals més grans de 
la comarca. Per avaluar si la forma jurídica de co-
operativa és o no una variable signifi cativa en la 
defi nició del grup estratègic, mostrarem les dades 
de cooperatives i empreses de capitals per sepa-
rat. També s’observa la localització en la comar-
ca de l’empresa transformadora coneguda com 
Agriconsa, participada per diferents cooperatives 
de primer grau, Anecoop (empresa cooperativa de 
segon grau) i la Generalitat Valenciana. Finalment, 
destacaríem que en el cas de les empreses espe-
cialitzades amb segell de cultiu ecològic no és ha-
bitual com a activitat principal el codi CNAE 4631, 
inclouen codis més relacionats amb la venda al 
detall i la producció; hi ha presència d’empreses 
tant amb forma jurídica de cooperativa com d’al-
tres societats mercantils. 

En el gràfi c 11 es mostra la taxa de variació mit-
jana dels actius totals com a indicador de la vari-
ació del nivell d’inversió feta per terme mitjà en 
els darrers cinc anys dels diferents grups, la taxa 
de variació mitjana de la facturació en els darrers 
cinc anys dels diferents grups com a indicador del 
nivell d’activitat i la taxa de variació mitjana del 
nombre d’empleats en els últims cinc anys com 
a indicador del potencial de creació d’ocupació de 
cada un dels grups.

Font: elaboració pròpia amb dades d’ORBIS

Com es pot veure en el gràfi c 11, durant els darrers 
cinc exercicis comptables el grup de cooperatives 
agroalimentàries ha reduït els actius en un -1,42% 
per terme mitjà, mentre que els magatzems pri-
vats els han reduït en un -16,28%. En contraposi-
ció, l’empresa transformadora ha incrementat els 
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actius en un 15,97% per terme mitjà en el mateix 
període i els productors ecològics els han aug-
mentat en un 121,6%. Així, es pot afi rmar que els 
grups d’empreses que operen principalment amb 
el codi CNAE 4136 mostren una tendència a re-
duir el volum d’actius (inversió), mentre que tant 
la transformació com l’especialització en produc-
te ecològic mostren un dinamisme inversor més 
gran, sobretot els productors ecològics.

Pel que fa a variació mitjana de la facturació en 
els últims cinc exercicis, els increments més dinà-
mics s’observen en el grup de productors ecolò-
gics i la transformació. En el cas dels magatzems 
privats s’observa un increment important de la 
facturació, però acompanyat d’una reducció del 
volum d’actius, fet que suggereix una estratègia 
competitiva de costos baixos basada en un volum 
alt de vendes i desinversió sense una variació del 
model de negoci. La qual cosa pot ser una solu-
ció a curt termini, però a llarg i mitjà termini es 
veuran en la mateixa situació que les cooperatives 
que operen amb el mateix codi CNAE. 

En relació amb l’ocupació, tant el grup de produc-
tors ecològics com l’empresa transformadora són 
els que mostren més dinamisme en l’increment 
del nivell d’ocupació que generen. Les coopera-
tives l’incrementen lleugerament, mentre que el 
grup dels magatzems privats han destruït ocupa-
ció per terme mitjà en els darrers cinc exercicis. 

Més avall, el gràfi c 12 mostra la rendibilitat eco-
nòmica i fi nancera que obtenen per terme mitjà 
cada un dels grups estratègics que hem defi nit. 
Una rendibilitat que està mesurada en funció de 
les ràtios econòmiques i fi nanceres comunament 
utilitzades a Europa (ROA, ROE, EBIT).

Font: elaboració pròpia amb dades d’ORBIS

Així la ROA mesura la rendibilitat dels actius (be-
nefi cis abans d’interessos i impostos /AT), la ROE 
la rendibilitat dels recursos propis (benefi cis 

abans d’interessos i impostos /recursos propis) i 
l’EBIT mesura el marge sobre vendes abans d’in-
teressos i impostos (benefi cis abans d’interessos 
i impostos / vendes), la darrera és una mesura de 
la rendibilitat comercial del negoci.

Com es pot veure, les rendibilitats mitjanes dels 
cinc últims exercicis més elevades s’observen en 
el grup de productors ecològics, seguides de l’em-
presa transformadora. Les cooperatives agro-
alimentàries que segueixen el model de negoci 
tradicional, per la seua banda, mostren les rendi-
bilitats més baixes. En el cas dels magatzems pri-
vats s’observa un marge comercial (EBIT%) molt 
similar al de les cooperatives agroalimentàries, 
mentre que la ROE estaria molt per damunt. Eixes 
ROA i ROE superiors s’expliquen per la reducció 
dels volums d’actius (inversió) i per un creixement 
molt més elevat en la facturació en els magat-
zems privats. És a dir, serien la conseqüència d’un 
sanejament fi nancer de les empreses de capitals 
que seria una estratègia de supervivència, sense 
pivotar el model de negoci.

Paga la pena assenyalar que la mesura que repre-
senta més bé la rendibilitat potencial d’un negoci 
de les tres ràtios seria l’EBIT%, atés que compara 
els benefi cis generats abans d’interessos i impos-
tos amb el volum de vendes, i en el cas dels ma-
gatzems privats eixe EBIT tocant el 0% junt amb el 
creixement important de la facturació en el mateix 
període ens indica que els benefi cis són molt bai-
xos i, per això, la rendibilitat comercial és baixa.

En conseqüència, no pareix que competint amb 
els mateixos arguments i posicionament que les 
cooperatives en el mateix codi CNAE puguem 
considerar les cooperatives agroalimentàries i 
els magatzems privats, només en funció de pre-
sentar diferents formes jurídiques, com a grups 
estratègics diferents. Si no que estarien ambdós 
tipus d’empreses enquadrats dins del mateix grup 
estratègic, atés que comparteixen CNAE operant 
al gros i producte en fresc, en una cadena alimen-
tària amb una confi guració llarga (amb diversos 
intermediaris) i no estan especialitzats en el pro-
ducte ecològic.

La fi gura 4 que trobem avall representa el mapa 
estratègic del sector de producció, comercialitza-
ció i transformació de cítrics de la comarca de la 
Ribera Alta.
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Figura 4. Mapa estratègic del sector cítrics a la Ribera Alta

Font: elaboració pròpia

Com es pot veure en la fi gura 4, hem identifi cat 
tres grups estratègics dins del sector dels cítrics 
de la Ribera Alta. Una classifi cació que s’ha dut a 
terme segons el nivell assolit en dues variables: 
la fase del cicle de vida del negoci principal de les 
empreses de cada grup i el nivell de rendibilitat.

Al gràfi c hem representat les cinc fases del model 
del cicle de vida en tres nivells, el primer inclou 
les fases inicials (introducció o creixement), el se-
gon la fase d’arrancada i el tercer les fases de ma-
duresa o declivi. D’altra banda, hem establit tres 
nivells de rendibilitat (baix, mitjà i alt).

D’acord amb els criteris exposats, les coopera-
tives agroalimentàries i els magatzems privats 
que tenen com a activitat principal la comercia-
lització de cítrics de cultiu convencional al gros i 
presenten nivells de rendibilitat comercial baixos 
conformarien el primer grup estratègic identifi -
cat. Un grup que opera en base al model de ne-
goci tradicional a través d’una cadena alimentària 
llarga (amb intermediaris de gran mida i alt poder 
de mercat), no fa transformació industrial dels cí-
trics, ni fa vendes en línia al detall per a acurtar 
la cadena alimentària. Amb aquest posicionament 
sense innovació del model de negoci, l’activitat 
lligada als cítrics presenta nivells de rendibilitat 
pròxims a zero i es troba en fase de declivi (vegeu 
els resultats Delphi).

En un segon grup estratègic, hi ha l’empresa 
transformadora que basa el model de negoci en 
afegir valor als productes cítrics mitjançant la 
transformació industrial. Una empresa que tam-
bé opera en la cadena alimentària en la confi gu-

ració llarga, al gros, i que no està especialitzada 
en el producte ecològic. El tipus d’innovació que 
fa seria una innovació incremental en producte i 
en processos. Amb eixe posicionament es situa en 
la fase d’arrancada del cicle vida del negoci i obté 
unes rendibilitats mitjanes.

Finalment, el grup estratègic dels productors de 
cítrics ecològics basa el model de negoci en una 
diferenciació del producte via qualitat que li ator-
garia el segell de producte ecològic, fet que sug-
gereix una estratègia competitiva de diferenciació 
amb enfocament en una veta de mercat. El cultiu 
de cítrics en ecològic es pot classifi car com una 
innovació incremental en procés productiu que es 
fa visible per al mercat gràcies al segell de pro-
ducte ecològic. A més, són productors que farien 
una part important de la venda dels cítrics a través 
de la cadena alimentària en la confi guració curta 
(menys intermediaris i menys grans) i també uti-
litzarien la venda en línia a consumidors fi nals. Cal 
destacar que les millors ràtios de rendibilitat del 
grup s’observen en l’empresa que té web pròpia a 
través de la que comercialitza els cítrics ecològics 
certifi cats. Cosa que es classifi caria com una in-
novació radical en el model de negoci.

De l’anàlisi dels diferents grups estratègics, val la 
pena assenyalar que el grup que té ara mateix uns 
resultats més bons des del punt de vista econò-
mic (gràfi c 12) és també el que fa servir les tèc-
niques de cultiu més sostenibles des del punt de 
vista ambiental i el que mostra més dinamisme 
en la creació de valor social a través de la creació 
d’ocupació (gràfi c 11). Per tant, compatibilitza les 
3 P de l’equació de la sostenibilitat: people, planet, 
profi t. Tanmateix, junt amb el grup de transforma-
ció industrial de cítrics, són els dos grups estratè-
gics que implementen accions innovadores que es 
tradueixen en un reforç del posicionament.

És evident que el grup estratègic dels productors 
de cítrics ecològics opera en un negoci que es tro-
ba en una fase inicial del cicle de vida (entre la 
introducció i el creixement) i que per eixe motiu 
encara no mou el volum de negoci del grup es-
tratègic que opera en el segment tradicional, però 
els resultats que obté ens marquen les línies que 
s’han de seguir per a pivotar el model de negoci 
tradicional i encaminar el sector cap a una rees-
tructuració i supervivència. 

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   183Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   183 13/12/21   10:1913/12/21   10:19



184

INNOVACIó TERRITORIAL:  LA CITRICULTURA A LA RIBERA ALTA

APARTAT 5. DIAGNÒSTIC I LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES

La Ribera Alta és una comarca tradicionalment 
productora de cítrics, en la qual el cultiu data del 
segle xix. Tanmateix estem davant d’un territori 
ben comunicat per ferrocarril i autovia, pròxim a 
València. A més, una vegada completat el corredor 
mediterrani, la producció de cítrics local es podrà 
fer arribar a tota Europa amb una baixada del cost 
de la logística i amb una baixa empremta de car-
boni. Per la qual cosa una comarca com la Ribera 
Alta, que com hem vist en l’apartat 1 (gràfics 4, 5 i 
6) presenta una especialització en el sector agrari 
per sobre de la mitjana de la Comunitat Valencia-
na, pot tindre una oportunitat si aprofita l’acosta-
ment relatiu al mercat europeu enfocant-se a les 
vetes de mercat més dinàmiques del continent.

Des del punt de vista de l’activitat innovadora que 
s’ha produït a la comarca en els darrers deu anys, 
serien les sol·licituds de noms comercials l’únic 
indicador que presentaria una tendència a l’alça. 
El que ens mostra un dinamisme en innovacions 
de negoci enfocades a l’àrea comercial i a la dife-
renciació de les empreses.

Ara bé, com hem vist, els resultats del Delphi que 
es mostren en l’apartat 3 assenyalen que l’activi-
tat de producció i comercialització de cítrics con-
vencionals al gros es troba en la fase de declivi 
segons el model del cicle de vida del negoci de 
Porter. A la qual cosa es sumaria operar en una 
cadena alimentària en la configuració llarga amb 
intermediaris amb més poder de mercat que ero-
siona el preu que percep el productor, realitat que 
ha fet moltes explotacions inviables. A més, també 
s’hi han identificat les activitats de la cadena ali-

mentària més susceptibles d’introduir algun tipus 
d’innovació, entre les quals destaca el posiciona-
ment dels cítrics en els mercats i la millora del 
procés de direcció estratègica, apuntant que hi ha 
un gap formatiu en eixos temes dels equips direc-
tius de les empreses que operen en el segment 
tradicional en comparació amb els directius de les 
empreses intermediàries. 

Davant de la dita realitat es fa necessari introduir 
innovacions per pivotar el model de negoci tradici-
onal. Les innovacions de negoci que s’han introdu-
ït a la Ribera Alta han consistit en la transformació 
industrial dels cítrics, la producció de cítrics eco-
lògics i la comercialització dels cítrics ecològics 
operant en una cadena alimentària amb una con-
figuració més curta (menys intermediaris i amb 
menys poder de mercat) i el desenvolupament del 
canal en línia de venda directa de cítrics ecològics 
al consumidor final.

De l’anàlisi dels grups estratègics que s’ha dut a 
terme en l’apartat 4, basat en dades econòmiques 
de les empreses de cada grup durant els últims 
cinc exercicis disponibles, es conclou que:

• La transformació industrial dels cítrics de cultiu 
convencional millora la rendibilitat del negoci.

• El cultiu de cítrics ecològics millora la rendibi-
litat del negoci ja que permet una diferenciació 
més gran del producte en fresc.

• Operar en una cadena alimentària amb una 
configuració curta, reduint el nombre d’inter-
mediaris i treballant amb intermediaris amb 
poder de mercat similar als productors millora 
la rendibilitat del negoci.

Línies* Agents facilitadors

1. Explorar i testar noves vies de transformació dels cítrics que va-
gen més enllà dels productes alimentaris (per exemple productes de 
cura personal, dietètica...) i que incloguen un segell de sostenibilitat.

Empresa transformadora, Generalitat Valenciana i Universitat de 
València

2. Millorar la formació en matèria de direcció d’empreses, anàlisi 
estratègica i utilització d’estratègies de posicionament dels cítrics.

Mancomunitat de la Ribera Alta (localitzada a Alzira) i Universitat 
de València (professorat especialitzat en estratègia empresarial i 
coneixedor del sector i del territori)

3. Millorar el coneixement dels processos de cultiu de cítrics en 
ecològic (incloent processos de millora varietal).

IVIA (present a Carcaixent) i CAECV (present a Carlet) 

4. Millorar el coneixement dels segells de producció ecològica i sos-
tenible i les implicacions comercials que té (com el de l’economia del 
bé comú, hi ha versió adaptada a les explotacions agroecològiques 
valencianes que coordina la Universitat de València).

Universitat de València i CAECV

5. Desenvolupar una plataforma comarcal de venda directa en línia 
traduïda als idiomes més parlats a Europa. Digitalització.

Mancomunitat de la Ribera Alta i Universitat de València

6. Disseny i implementació dels processos logístics que permeten 
l’àgil funcionament de la venda en línia.

Universitat de València

Font: elaboració pròpia * En totes, el territori hauria de formar part visible del producte final 
com a factor diferenciador (cítrics de la Ribera Alta).
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• Desenvolupar canals de venda directa en línia 
al consumidor final millora la rendibilitat del 
negoci.

En conseqüència, proposen les línies estratègi-
ques a abordar i els agents facilitadors presents 
al territori que permetrien abordar-les que hi ha 
tot seguit:
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EL CAS DE LA FONT ROJA 
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I. CONTEXT GENERAL: PARCS NATURALS I 
TURISME I INTEL·LIGENT

1.1. Justificació. Necessitat d’innovació

A. Creixement poblacional i major mobilitat 
incrementa el nombre de visitants

Evolució demogràfica de l’entorn sociodemogràfic 
pròxim a l’ENP

Quant a l’evolució demogràfica d’Alcoi i Ibi, que 
són els dos municipis que tenen part del territori 
dins dels límits del parc natural de la Font Roja, 
el nombre d’habitants s’ha estancat entorn dels 
82.000 habitants durant els darrers cinc anys, 
considerant el període 2010-2019. 

Un comportament que s’ha produït després d’una 
tènue reducció de la població registrada en el Pa-
dró continu des del trienni 2008, 2009 i 2010, quan 
tots dos municipis van superar els 85.000 habi-
tants després dels increments dels anys precrisi 
com a conseqüència de l’arribada d’immigrants 
estrangers en la primera dècada del segle. En el 
gràfic 1 s’observa el comportament conjunt dels 
dos municipis.

La consideració de l’evolució del nombre d’habi-
tants de l’entorn de l’ENP és essencial per a co-
néixer el públic potencial que pot accedir al parc 
directament com a visitants, bé des dels accessos 
habilitats pel parc, bé per la utilització de la xarxa 
de sendes. 

LA INNOVACIÓ EN ELS PARCS NATURALS.  
UN MODEL DE GESTIÓ INTEL·LIGENT COM A  
OPORTUNITAT DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL.  
EL CAS DE LA FONT ROJA 

Antonio Martínez Puche (coord.)1   Dr. Carlos Cortés Samper2
Jose Antonio Larrosa Rocamora3   Juan López Jiménez4
Nuria Grané Teruel     José Miguel Giner Pérez
Javier Ortega Fernández    Víctor Climent Peredo
Blanca Ramírez Ibáñez

1  Equip redactor.
2  Equip redactor.
3  Equip redactor.
4  Equip redactor.
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EL CAS DE LA FONT ROJA 

Font: Elaboració pròpia 

El comportament dels dos municipis per separat 
està clarament diferenciat, si bé tots dos han ten-
dit a reduir la població des dels anys posteriors a 
la crisi econòmica del 2008. Quant a Alcoi, durant 
els últims anys s’ha produït un tènue descens en 
el nombre d’habitants, però progressiu durant els 
darrers anys, com s’observa en el gràfi c 2, si bé 
per a l’any 2019 es va produir un xicotet increment 
de dèsset habitants. D’altra banda, en el gràfi c 3, 
en el cas d’Ibi la tendència descendent del nombre 
d’habitants no és tan clara, ja que ha patit xicote-
tes fl uctuacions amb increments reduïts i baixa-
des del nombre d’habitants empadronats segons 
els anys del període considerat.

Font: Padró continu. INE

Font: Padró continu. INE

En defi nitiva, quant a l’evolució demogràfi ca de 
l’entorn socioeconòmic més pròxim al parc natu-

ral de la Font Roja, no s’aprecia un increment de-
mogràfi c sinó tot el contrari, una lleu disminució 
en el nombre d’habitants que pot ser considerat 
com l’usuari potencial amb un accés directe des 
dels mateixos municipis on es troba l’ENP. 

A més, si es considera l’escala comarcal a l’en-
torn del parc natural de la Font Roja, el conjunt de 
municipis de les comarques de l’Alcoià i el Comtat 
superen els 137.000 habitants (en sumar, a més 
d’Alcoi i Ibi, els municipis de Cocentaina, Muro, 
Castalla, Onil i els municipis rurals de les dos co-
marques). Un conjunt de població que es pot consi-
derar també com a potencials usuaris de l’ENP per 
a visitar-lo i fruir-ne com a excursionistes d’un dia.

En considerar la província d’Alacant com a esca-
la d’anàlisi, seria interessant considerar l’evolució 
demogràfi ca de la província, on les dinàmiques de-
mogràfi ques són positives pel major dinamisme 
dels municipis de la costa i de l’entorn urbà de la 
capital provincial. Així, la província té en el 2019 
1.858.833 habitants, i destaquen per la proximitat 
(55-70 km) els més de 420.000 habitants a l’en-
torn de les ciutats d’Alacant, Sant Joan d’Alacant, el 
Campello i Sant Vicent del Raspeig, que estan con-
nectades per l’autovia A7 amb Alcoi, i que tenen un 
accés còmode a la carretera que va al parc natural. 

Aspectes relacionats amb la mobilitat i l’accessibi-
litat a l’ENP

La major fi ta recent en la mobilitat de la comar-
ca ha sigut la fi nalització de l’autovia A7, que ha 
millorat els accessos a la comarca de l’Alcoià i el 
Comtat, tant des del litoral com des del nord. En 
l’actualitat, encara es desconeixen amb exactitud 
els impactes que ha tingut en la població de les co-
marques, tant pel que fa a l’evolució demogràfi ca 
(increment o descens de població), la dinamització 
del mercat laboral o el desenvolupament recent 
de les diferents mobilitats quotidianes. No obstant 
això, en el darrer cas, tot pareix indicar que la fi -
nalització de l’A7 ha donat lloc a un augment dels 
desplaçaments diaris per motius de faena, estu-
dis, compres, oci, etc. 

La millora de la mobilitat, com a conseqüència de 
la posada en marxa de la infraestructura, també 
ha fet augmentar els visitants a alguns espais 
naturals concrets, com el parc natural de la Font 
Roja, ja que el temps per a arribar-hi és ara molt 
inferior al de fa a penes una dècada. Una reduc-
ció del temps en carretera que ha benefi ciat de 
manera substancial els visitants regionals, que 
accedeixen sobretot de dos àmbits, de l’entorn 

Gràfic	1.	Evolució	del	nombre	d'habitants	d'Alcoi	i	Ibi	segons	
el	Padró	continu.	Període	2010-2019

Gràfic	2.	Evolució	del	nombre	d'habitants	a	Alcoi	segons	el	
Padró	continu.	 Període	2010-2019

Gràfic	3.	Evolució	del	nombre	d'habitants	a	Ibi	segons	el	
Padró	continu.	Període	2010-2019
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metropolità de València i, molt especialment, de 
les ciutats mitjanes i grans de la província d’Ala-
cant. L’increment de visitants d’Alacant i València 
genera punts àlgids d’afluència durant els caps de 
setmana, circumstància que arriba fins i tot a col-
lapsar sovint les infraestructures d’acolliment de 
vehicles, sobretot durant la primavera i la tardor.

Les noves facilitats per a accedir al parc natural 
també n’han millorat la funcionalitat com a espai 
d’atracció de turistes, al marge de l’excursionisme 
de proximitat regional. Des del dit punt de vista, 
el parc atrau sobretot turistes del litoral d’Ala-
cant, segurament més de perfil «residencial», que 
són qui passen temporades llargues en segones 
vivendes, en propietat, d’amistats, familiars o en 
lloguer. D’acord amb el reconeixement creixent de 
la Font Roja com a espai natural únic en l’àmbit 
provincial, pareix lògic pensar que també s’han 
incrementat els visitants associats al consum 
del sol i platja, que visiten la Font Roja com un 
recurs complementari més entre l’àmplia oferta 
d’oci que ofereix la província. Per això mateix val 
la pena subratllar el paper de diversificació i qua-
lificació de l’oferta que tenen els espais naturals 
en zones turístiques madures com la Costa Blan-
ca, encara que convé matisar que són uns turistes 
que, encara que consumeixen naturalesa durant 
les vacances, no constitueixen una verdadera de-
manda de turisme de naturalesa, ja que la motiva-
ció principal per a triar Alacant com a destinació 
recau sobretot a l’atracció generada pel producte 
«sol i platja». 

Respecte a la mobilitat local, tant la millora de les 
carreteres com l’increment del parc de vehicles, 
sens dubte han contribuït a facilitar l’accés a la 
Font Roja, que en l’actualitat constitueix un espai 
d’esplai i d’oci quotidià de primer nivell per a la 
població de l’Alcoià i el Comtat. En el dit àmbit de 
consum, s’ha constatat de manera generalitzada 
un increment de l’ús de mitjans de mobilitat alter-
natius, com ara bicicletes, patinets elèctrics, etc. 
Sense oblidar les pràctiques a peu, com els pas-
sejos, les marxes esportives o el senderisme. Si la 
tendència contínua a l’alça, com tot pareix indicar, 
potser el parc s’hauria de plantejar afavorir les 
noves mobilitats, que actualment han de compar-
tir amb els cotxes la via principal d’accés. 

La consideració creixent de tots els factors re-
lacionats amb la mobilitat i amb la presència de 
visitants (de major diversitat quant a procedèn-
cia, motivacions, pràctiques, etc.) pareix fer cada 
vegada més necessari un sistema d’identificació 
dels diferents segments de la demanda i dels sis-

temes d’accés al parc. La relació de les dos va-
riables pot oferir resultats interessants sobre la 
mobilitat i l’accessibilitat que afecta l’espai natu-
ral protegit.

B. Més pressió en el medi natural, més riscos

Tal com s’ha vist en el punt anterior en relació 
amb l’increment de la mobilitat, l’ENP s’ha con-
vertit en un espai més accessible, tant per a la 
població local com, sobretot, per a visitants que 
procedeixen de fora de l’àmbit. L’increment de les 
demandes genera, sens dubte, una major pressió 
sobre el medi natural de l’ENP. Els riscos de la 
major afluència de visitants al parc, que a més es 
concentra en una àrea molt específica de l’espai 
protegit, la zona de la Font Roja (on es troba el 
centre d’informació de visitants, l’àrea recreativa i 
adjacents), poden ser molt variats. Podem citar-ne 
els següents:

• Massificació generalitzada i superar en mo-
ments puntuals la capacitat de càrrega de l’ENP.

• Problemes provocats per l’acumulació de ve-
hicles en els accessos a l’ENP i en els aparca-
ments, com ara l’augment de la contaminació 
atmosfèrica i acústica, riscos per a vianants i 
ciclistes en la via principal d’accés, increment 
d’atropellaments de fauna natural, dificultats 
de les brigades d’extinció d’incendis per a ac-
cedir al parc natural en cas de necessitat, etc.

• Saturació dels espais d’ús públic, sobretot de 
les àrees recreatives, de les sendes oficials i de 
punts d’atracció concrets; miradors, elements 
del patrimoni senyalitzats (caves, forns, etc.), 
etc.

• Superació dels contingents establits per a les 
visites grupals.

• Accés irregular dels visitants a zones de reser-
va i a sectors d’ús restringit del parc per motius 
de nidificació, perill d’incendis, etc. 

• Desenvolupament d’activitats no permeses. Per 
exemple, algunes activitats esportives, com el 
cicloturisme fora de la carretera d’accés prin-
cipal o l’escalada, que no permet la normativa 
del parc. 

• Recol·lecció sense permís d’elements naturals 
de l’ENP, com ara flors i plantes, xicotets ani-
mals, roques, etc.
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• Augment del risc d’incendis per negligències 
causades que causen els visitants (ús irregular 
de l’àrea de barbacoes, puntes de cigarret, etc.).

Respecte als riscos identificats al parc natural, 
seria interessant valorar-ne la distinció segons el 
tipus de demanda predominant a cada moment de 
l’any o de la setmana (estacionalitat anual i setma-
nal). De moment, pareix que hi ha un cert desco-
neixement sobre si els tipus de riscos assenyalats 
es poden associar a comportaments concrets de 
segments de la demanda individualitzats. Tal com 
hem posat de manifest en l’epígraf anterior, seria 
interessant diferenciar les demandes i els com-
portaments desiguals, no només en relació amb la 
mobilitat, sinó també als riscos provocats, sense 
oblidar altres elements d’informació interessants, 
com el tipus de consum que fan, els recorreguts 
que solen fer, etc. Per a aconseguir-ho, sembla 
necessari definir els procediments o mecanismes 
per a obtindre la informació.

C. Necessitat de plans d’emergència locals i 
resiliència de la comunitat

La població local d’Alcoi i d’Ibi té uns llaços d’unió 
estrets amb el parc, ja que diversos col·lectius són 
molt actius a l’entorn de l’ENP. Hi ha un potencial 
clar per a fer activitats de conscienciació i d’edu-
cació ambiental al parc. Així, per la relació estre-
ta de la població local amb l’ENP i la identificació 
com a espai ambiental, cultural i social pròxim cal 
indicar que davant de qualsevol emergència re-
lacionada amb el parc, el grau de resposta seria 
molt destacat tant de grups locals, associacions i 
entitats esportives, socials i culturals. L’estratègia 
seria identificar què podrien aportar els col·lec-
tius, per la qual cosa es podria establir un inven-
tari de recursos disponibles, accions concretes de 
suport a fer per la contribució que puguen fer per 
a la formació ambiental i les pràctiques sosteni-
bles al parc, etc. 

No fa molt, al juliol del 2020, l’Ajuntament d’Alcoi 
aprovà el Pla territorial d’emergències, motiu pel 
qual seria necessari analitzar-ne l’adequació al 
parc, i sobretot la integració o la identificació d’as-
pectes coincidents que es podrien revisar per a 
ajustar-los i aplicar-los de manera adequada. 

D’altra banda, i coincidint amb la pandèmia pro-
vocada per la Covid-19, pareix que les visites no 
deixen d’augmentar en l’ENP per la cerca de la 
població local i de la província d’espais naturals 
on caminar i fer activitats a l’aire lliure. Per això 
s’ha d’analitzar l’evolució de la dita tendència de 

cara a un futur immediat, tant des d’un punt de 
vista ambiental com des del punt de vista de la 
consideració d’una eventual emergència i el grau 
de resposta davant del puntual increment de visi-
tants durant els festius i els caps de setmana. 

Una altra estratègia que es podria plantejar en re-
lació amb les emergències i el grau de resposta 
seria conéixer el grau d’acceptació de les mesures 
que adopta l’ENP per als usos permesos i les nor-
mes d’accés. Una acció interessant seria analitzar 
en la població local i en els visitants la qüestió, 
per la qual cosa es podria indagar en la percep-
ció dels col·lectius d’usuaris d’activitats afectades 
i entre els visitants al parc natural. Així se’n podria 
conéixer l’opinió, i el grau de resposta davant de 
les normes establides, amb la finalitat, si és neces-
sari, d’adoptar accions d’informació i consciencia-
ció ambiental (les normes tenen una finalitat i no 
s’aproven perquè sí, si no perquè un ENP requereix 
una regulació de les activitats que s’hi poden fer).

D. Cerca de beneficis addicionals socials i 
econòmics

L’ENP genera beneficis diversos en el conjunt del 
territori en el qual s’emplaça. Entre els quals po-
dem citar els següents:

Beneficis socials: els ENP generen beneficis di-
versos des d’un punt de vista social, llocs d’esplai, 
contacte amb la naturalesa, benestar físic i men-
tal, socialització entre familiars o amistats, etc. Al 
marge dels descrits, s’han constatat altres bene-
ficis socials addicionals al parc natural de la Font 
Roja?

Beneficis culturals: els ENP, a més de la biodi-
versitat que els caracteritza, estan lligats a fets, 
tradicions i a un patrimoni construït que són la 
manifestació de la cultura d’un territori. Al marge 
d’això, s’han constatat altres beneficis addicionals 
culturals al parc natural de la Font Roja?

Beneficis econòmics: a més, els espais naturals 
protegits i l’entorn pròxim (àrea d’influència eco-
nòmica) són espais amb funcionalitat econòmica. 
Els ENP generen:

• Ocupació local. Tant directa, associada a faenes 
de gestió, manteniment, conservació, educació 
ambiental, etc., com indirecta, per exemple les 
induïdes per l’ús públic. Entre les darreres po-
dem considerar l’activitat turística (hotels i al-
tres formes d’allotjament turístic, restaurants, 
guies, empreses especialitzades, etc.). 
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• Diversificació de l’economia local. L’economia 
que genera l’ENP pot contribuir a diversificar 
una economia basada en les activitats agro-
pecuàries, o com és el cas d’Alcoi i Ibi, de base 
industrial.

• Estímul de l’economia rural. L’ENP pot consti-
tuir un valor afegit dels productes agropecuaris 
i artesanals que es produeixen en l’entorn, tal 
com confirma la utilització de la marca «Parcs 
naturals de la Comunitat Valenciana» com a 
distintiu de qualitat. A més, l’ús turístic pot afa-
vorir les explotacions agràries, en possibilitar 
fer visites guiades. 

Al marge dels beneficis econòmics dits, se 
n’han constatat d’altres d’addicionals al parc 
natural de la Font Roja?

Serveis ambientals: entre els quals podem citar 
la producció d’O2, la biodiversitat, els recursos hí-
drics, efecte regular de la temperatura, formació 
de sòls, etc. De més a més, s’han constatat altres 
beneficis ambientals addicionals al parc natural 
de la Font Roja?

Activitats científiques: les activitats científiques 
desenvolupades en l’ENP contribueixen a conéixer 
més bé el parc natural. Així mateix, contribueixen 
a donar a conéixer la biodiversitat del parc a la 
població local i a visitants. Poden tindre, fins i tot, 
un impacte econòmic en organitzar jornades, con-
gressos, presentacions, exposicions, cursos, etc.

1.2 Nous desafiaments de la gestió intel·ligent

a) Desenvolupament sostenible del territori (parc i 
àrea d’influència)

El desenvolupament sostenible preveu un desen-
volupament que tinga en consideració tres eixos 
bàsics que necessàriament han d’estar interrela-
cionats, l’ambiental, l’econòmic i el social:

• Ambiental. Des del punt de vista ambiental, els 
reptes principals estan relacionats amb: 

1) La gestió de residus. S’hi pot esmentar el 
tipus de gestió que es fa amb els residus que 
generen els visitants en les àrees d’ús públic de 
l’ENP, però també els que es deriven del fun-
cionament diari en les instal·lacions del parc. 
Pel que fa al cas, cal preguntar-se si al parc hi 
ha un sistema d’arreplega selectiva de residus 
(separació per tipus de residu), amb quina fre-
qüència hi accedeixen els vehicles d’arreplega 

de residus, o per exemple, si s’ha contemplat el 
compostatge in situ com una solució intel·ligent 
per a la fracció orgànica dels residus arreple-
gats al parc. 

2) Xarxes i energies netes. Quant a l’energia, la 
consideració del tipus de font d’energia utilitzat 
en les instal·lacions del parc i en les zones d’ús 
públic és un dels factors més importants. En 
quin punt es troba la substitució dels sistemes 
de subministrament convencional?, ja es dispo-
sa de panells d’energia solar, bombetes de baix 
consum, sistemes de climatització eficients, 
etc.? A més, el parc i l’àrea d’influència pròxima 
els travessen xarxes tradicionals de subminis-
trament elèctric que generen impactes múlti-
ples, paisatgístics, risc d’incendis, electrocució 
d’aus, etc. Hi ha un programa actiu i amb dates 
definides per a substituir tant la xarxa de torres 
elèctriques dins del parc, com les que hi ha en 
la contornada? 

3) Gestió dels recursos hídrics. Quant als recur-
sos hídrics cal preguntar-se diverses qüestions 
relacionades amb la gestió: com es regulen els 
subministraments hídrics per a les instal·laci-
ons de l’ENP? A més, el parc natural té depu-
radora d’aigües, però disposa d’un sistema de 
depuració terciària? A què es destina l’aigua 
reciclada?

4) Anàlisi i control de la contaminació ambien-
tal. Disposar d’indicadors d’anàlisis i control de 
la contaminació ambiental constitueix una ne-
cessitat per a conéixer com afecta en un ENP. 
Es coneix l’impacte de contaminants atmos-
fèrics al parc relacionats amb els vehicles de 
motor? Es detecten contaminants d’altres fonts 
contaminants?

• Econòmic. El parc natural pot tindre un impac-
te econòmic relacionat amb les visites que hi 
arriben, bé per l’impacte en el sector hostaler 
i turístic de la zona d’influència socioeconòmi-
ca, però també per l’aprofitament de la marca 
«Parcs naturals» de la Generalitat Valenciana. 
Així mateix, la realització d’activitats d’educa-
ció ambiental des del mateix parc, les activitats 
científiques desenvolupades en el Centre de la 
Universitat d’Alacant, l’estació biològica Torre-
tes, poden contribuir a l’arribada de visitants. 

Un altre impacte econòmic del parc es pot deri-
var de la gestió forestal relacionada amb l’ENP. 
Així, la consideració es pot fer tenint en compte 
l’impacte negatiu quant al cost de les labors de 
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manteniment i gestió forestal (periòdicament 
pareix que els temporals hi afecten cada vegada 
més amb la destrucció de milers d’exemplars).

• Social. El repte principal és la gestió dels visi-
tants al parc, que pareix que cada vegada són 
més nombrosos en relació amb diferents cau-
ses: increment d’activitats esportives no orga-
nitzades (individuals o en grups reduïts), ge-
neració de fem en alguns punts concrets i en 
sendes. Així mateix, un repte és regular l’accés 
fins a l’aparcament del parc. Encara que en 
períodes determinats es regula, seria necessari 
preveure si és necessari ampliar les restricci-
ons, disposar de sistemes de gestió de visitants 
perquè es puga avisar les autoritats quan l’afo-
rament està complet, senyals lluminosos que 
marcaren la restricció a l’inici de la carretera 
d’accés (en el poliesportiu d’Alcoi), etc. 

D’altra banda, l’educació ambiental de la pobla-
ció local i dels visitants és una de les claus des 
del punt de vista social. Des del parc es plani-
fiquen moltes activitats, però de cara al futur 
seria necessari determinar quines són les ne-
cessitats en el sentit dit. 

• Formació. Seria interessant oferir formació pro-
fessional reglada en els instituts de la comarca 
relacionats amb la gestió forestal. 

Així mateix, caldria revisar tots els punts comen-
tats en la normativa del parc, per a analitzar l’apa-
rició de nous usos, tendències vinculades amb 
l’oci, nous aprofitaments, etc.

b) Facilitar la interacció i integració visitant-entorn

El parc natural de la Font Roja és un espai al qual 
s’accedeix fonamentalment per la carretera d’Al-
coi, la comarcal 797. Una via d’entrada, d’uns deu 
quilòmetres, que acaba al santuari i l’àrea recre-
ativa de la Font Roja, en ple cor de l’emblemàtic 
carrascal d’ombria, on a més hi ha els serveis més 
importants d’atenció al visitant (el centre d’infor-
mació, les sales d’exposicions i l’oficina de gestió) i 
el començament de les tres rutes oficials del parc. 
Es tracta, per tant, de l’àrea més emblemàtica de 
l’espai natural. Una circumstància que provoca 
situacions de massificació en moments determi-
nats de l’any, encara que facilita la faena de ges-
tió de l’ús públic, en concentrar-se l’accés en una 
única via i les visites en un espai molt concret. La 
identificació del parc natural, un espai de més de 
2.400 hectàrees compartides per dos municipis, 
amb l’àrea concreta dita, genera, no obstant això, 

una certa debilitat en la integració i interacció 
visitant-entorn. Més enllà de la Font Roja (sensu 
stricto), el parc resulta poc visible per als visitants, 
la qual cosa pot provocar una certa desafecció de 
part de l’entorn territorial, sobretot a Ibi, que pos-
siblement percep com a alienes les dinàmiques 
generades per l’atracció de visitants. Per a mitigar 
eixa situació, resulta imprescindible fer més per-
meable el conjunt de l’espai natural protegit, per 
exemple, habilitant altres focus d’atracció i aten-
ció pública, encara que òbviament això ha d’estar 
subordinat a la conservació dels valors del parc 
natural. Pel que fa al cas, es poden implementar 
les estratègies següents:

1. Impulsar nous punts d’informació i coneixement 
del parc en el sector d’Ibi. L’obertura d’una ofi-
cina d’informació, més enllà de la Tourist Info, 
o d’un museu d’interpretació dels usos tradici-
onals del parc o d’algun element patrimonial re-
presentatiu, com els pous de neu, podria ajudar 
a millorar la integració del visitant a l’entorn dels 
vessants sud i oest de la serra del Menejador. 

2. Habilitar una via panoràmica del parc. Molts vi-
sitants de naturalesa, sobretot els turistes oca-
sionals o d’esplai, senten satisfeta l’experiència 
de visita amb una visió del paisatge represen-
tatiu de l’espai natural. El parc de la Font Roja 
compta amb un traçat de carreteres perime-
trals de gran interés, tant per la perspectiva que 
dona com per la baixa intensitat de trànsit. El 
condicionament d’una «carretera panoràmica» 
de baixa velocitat i amb una imatge integrada 
del parc natural, sobre les comarcals 801, 795, 
797 i 7970, podria oferir una ruta que perme-
tera identificar i singularitzar l’espai territorial 
del parc més enllà de l’àrea i del santuari de la 
Font Roja.

3. Oferir noves rutes senderistes. Al sector d’Ibi 
no hi ha rutes oficials del parc, encara que hi ha 
sendes homologades pròximes a l’espai natural. 
L’adequació d’una senda oficial del parc que par-
tisca del terme municipal d’Ibi, utilitzant traçats 
existents o sendes ja homologades, sens dubte 
milloraria tant la identificació de l’espai protegit 
amb la localitat, com la integració del visitant en 
el context territorial del municipi d’Ibi.

La interacció del visitant amb l’entorn de l’espai 
protegit també presenta una certa debilitat des 
del punt de vista socioeconòmic. El parc sol acollir 
visites puntuals d’un dia. Els visitants, de perfil ex-
cursionista, solen menjar en els espais d’ús públic 
del parc, i una vegada acaben la visita, tornen a 
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casa o a un allotjament turístic, quasi sempre en 
el litoral. No són molts els visitants de la Font Roja 
que decideixen conéixer Alcoi, i molts més pocs els 
qui s’acosten a Ibi després de passar el dia al parc 
natural. La identificació de les dites localitats com 
a ciutats industrials probablement tampoc ajuda, 
ja que el visitant de la Font Roja busca la natura-
lesa i els atractius que li puga oferir un escenari 
rural. No obstant això, es podrien desenvolupar i 
oferir visites integrades al parc, però també a Al-
coi o Ibi, aprofitant que hi ha allotjament rural a 
l’entorn del parc i la rellevància d’alguns recursos 
singulars de les poblacions (modernisme, joguets, 
museus, etc.). 

La identificació de l’espai protegit amb els produc-
tes agropecuaris i artesanals que es fan en l’en-
torn tampoc resulta fàcil. L’ús de la marca «parc 
natural» en els productes naturals i artesanals de 
l’àrea socioeconòmica és encara molt residual (no-
més hi ha un parell d’empreses dels dits àmbits), i 
a penes hi ha llocs habilitats en les proximitats de 
l’espai protegit on poder comprar productes de la 
zona. Potser s’hi podria aprofitar alguna estança 
del complex del santuari, de grans dimensions, o 
bé situar punts de venda en les àrees recreatives 
en moments molt concrets de l’any. És convenient 
donar a conéixer el parc natural, no solament com 
la millor representació del bosc autòcton de les 
nostres muntanyes, sinó com un espai situat en 
un entorn rural ric des del punt de vista patrimo-
nial i agropecuari, amb productes de qualitat que 
actualment no aconsegueixen relacionar-se com 
ho haurien de fer amb el parc natural i la seua 
marca de qualitat.

Finalment, no hem d’oblidar que la interacció en-
tre el visitant i l’espai natural que es vol visitar 
comença cada vegada més sovint abans d’arribar 
al territori, gràcies als serveis i les possibilitats 
que ofereixen les TIC. Habilitar una pàgina web 
específica de turisme a la Font Roja, millorar els 
canals de comunicació a través, per exemple, de 
les xarxes socials, o connectar càmeres web en 
punts emblemàtics que per diverses circumstàn-
cies no es poden visitar, constitueixen estratègies 
fonamentals en l’actualitat. Les possibilitats no 
s’esgoten una vegada el visitant està al parc natu-
ral, ja que les noves tecnologies de la informació 
s’estan imposant com a recursos interactius en 
els centres d’informació i interpretació. Fins i tot 
fora, on ja és possible fer recorreguts autoguiats 
o disposar d’audioguies de sons del bosc a través 
de sistemes de lectura QR. Són possibilitats que la 
Font Roja no ofereix de moment i que millorarien 
igualment la interacció visitant-territori. 

c) Reforçar la seguretat i permetre l’accessibilitat 
universal

c.1) Seguretat en cas d’incendis forestals

Quant a la seguretat relacionada amb la visita al 
parc natural de la Font Roja, és necessari indicar 
que actualment al parc hi ha un Pla de prevenció 
d’incendis, de l’any 2006, que especifica les mesu-
res i les pautes per a evitar els incendis forestals 
dins dels límits del parc o en l’àrea d’amortiment. 
Actualment es revisa, tenia una vigència de deu 
anys fins al 2016, amb una revisió del Pla per al 
període 2018-2028; el nou document encara no 
s’ha aprovat, a l’espera de sotmetre’l al procedi-
ment d’avaluació ambiental estratègica. Els objec-
tius de la revisió són establir diverses estratègies 
enfocades a la prevenció d’incendis i a concretar 
un pla d’infraestructures que permeta i contribu-
ïsca a l’objectiu anterior. En la revisió del pla s’es-
tableix un inventari detallat d’accions com són les 
següents: 

• Quant a la prevenció de riscos: jornades in-
formatives, divulgació de les noves directrius, 
adaptació dels paellers en zones urbanitzades, 
revisió dels plans de cremes, actuacions alter-
natives a les cremes agrícoles (usos alternatius 
al foc), instal·lació de cartells i senyals en les 
carreteres i vies d’accés al parc, plans locals, 
actuacions relacionades amb la vigilància i de-
tecció, actualització del risc d’incendi mitjan-
çant revisió de la zonificació que hi ha i revisió 
de la normativa, entre altres. 

• Quant a les infraestructures: definició de punts 
estratègics de gestió, tallafocs, anàlisi de la xar-
xa viària, consideració de la xarxa hidrogràfica, 
àrees d’ús públic, identificació de parcel·les 
agràries que puguen contribuir a previndre in-
cendis, usos ramaders com a mitjà de previn-
dre incendis, pla d’evacuació, etc. 

Com a possibles idees que poden complementar 
el nou pla que està a punt d’aprovar-se, per exem-
ple poden citar-se, i definir pautes d’actuació per 
als visitants que en un moment donat es troben en 
una situació de risc per un incendi forestal segons 
la localització al parc (zona d’ús públic, camins 
abalisats, altres camins, en els cims, etc.). 

Així mateix, una possibilitat de conéixer i gestionar 
el risc d’incendis seria fer servir drons que refor-
çaren la vigilància en els mesos d’estiu quan hi ha 
un risc d’incendis més gran a la zona, o sistemes 
d’informació geogràfica (SIG) per a analitzar les 
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conques visuals des dels punts de vigilància fo-
restal per al control de les torres elèctriques que 
travessen el parc i l’àrea de preparc, o identificar 
els accessos més bons als serveis d’extinció, etc. 

c.2) Seguretat i saturació de l’àrea d’aparcament 
del parc

Quant a l’aparcament que hi ha a l’àrea del santu-
ari, s’ha detectat que se satura en determinades 
èpoques de l’any: com per exemple les vacances 
de Pasqua, ponts i festius, o els caps de setmana 
de finals d’octubre i principis de novembre amb 
el canvi de color de les fulles dels arbres cadu-
cifolis que hi ha al parc, i alguns dies d’estiu, etc. 
De fet, així s’ha constatat també durant la tardor 
del 2020 coincidint amb la pandèmia de la Co-
vid-19, període en el qual s’ha superat l’afluència 
fins a un 60 o 70%. Quant a les possibles millores 
es podrien habilitar sistemes d’avís, si se satura 
l’aparcament, tancaments de la carretera més 
estrictes (ja que moltes persones que accedeixen 
en els dies crítics no fan cas de les tanques que 
es col·loquen abans del primer quilòmetre de la 
carretera d’accés a l’altura del poliesportiu Fran-
cisco Laporta d’Alcoi). La utilització de sensors per 
a detectar que l’aforament del parc està complet, 
la utilització de barreres electromecàniques que 
puguen utilitzar-se en eixes situacions i que es 
col·locarien a l’inici de la carretera i la construcció 
d’una caseta d’informació a l’inici de la carretera 
del parc perquè es poguera usar en cas de neces-
sitat, són només algunes de les mesures que es 
podrien considerar. 

Una altra possible idea a desenvolupar seria la 
cerca i habilitació d’aparcaments perifèrics, per-
què el visitant puga accedir al parc per altres ru-
tes i accedint a peu fins al santuari o altres zones 
del parc. 

Quant a la seguretat per als recorreguts a peu dins 
del parc, una altra idea que es podria desenvolu-
par seria la d’habilitar alguna aplicació o manera 
d’oferir informació actualitzada per a identificar 
l’estat de les sendes del parc, davant de qualsevol 
problema sorgit per despreniments de terra, cai-
gudes d’arbres sobre les sendes i camins del parc 
que impedeixen el pas a visitants o senderistes 
(molt freqüents últimament per les característi-
ques destructives dels temporals). L’objectiu de la 
proposta seria identificar els problemes i propor-
cionar una informació primerenca al visitant del 
parc per a garantir la seguretat i la comoditat a 
l’hora de plantejar les rutes. 

c.3) Accessibilitat universal

Com ja s’ha comentat, l’accessibilitat fins al centre 
d’interpretació del parc i a l’àrea del santuari es 
pot fer per la carretera CV-797, que en línies ge-
nerals es troba en bon estat de conservació. Però 
quant a l’accessibilitat al parc natural de la Font 
Roja, és a dir, dins, és necessari remarcar la ne-
cessitat de millorar l’accessibilitat universal. 

Actualment, al parc hi ha diverses sendes abalisa-
des, tant les del parc, com les homologades com 
a PR o GR. Totes permeten fer recorreguts per 
dins de l’ENP, i permeten la visita i la pràctica del 
senderisme com a activitat principal, però també 
fer rutes interpretatives, educatives i científiques. 
Però, a més de les dites, seria interessant habilitar 
rutes accessibles per a persones amb diferents 
tipus i graus de discapacitat: visual, acústica, de 
mobilitat, etc. La idea seria crear una o diverses 
sendes adaptades per a garantir l’accessibilitat 
als dits col·lectius. 

Prèviament s’hauria d’analitzar i estudiar on seria 
possible l’adaptació de xicotets camins per a con-
dicionar-los i adaptar-los per a les diferents ne-
cessitats, i amb l’objectiu, per exemple, que les 
persones amb mobilitat reduïda puguen conéixer 
i endinsar-se en la naturalesa, o també habilitar 
sendes amb informació traduïda al sistema Brai-
lle per a les persones cegues o amb problemes 
reconeguts de visió, sense oblidar la creació de 
rutes amb guies d’interpretació de la naturalesa 
que puguen oferir l’explicació mitjançant la utilit-
zació del llenguatge de signes, etc. 

Actualment ja es disposa d’una accessibilitat ade-
quada en l’àrea del santuari, amb la possibilitat 
d’utilitzar una rampa d’accés fins al mirador de 
l’edifici Font Roja Natura, des d’on es pot observar 
el paisatge de l’ombria del parc, de la vall de Polop 
i Barxell, de la Foia d’Alcoi i de la serra de Mariola. 
Una infraestructura que és molt positiva, i que es 
podria completar, després de fer-ne l’anàlisi, amb 
la cerca d’una senda que puga adaptar-se per a 
les persones amb mobilitat reduïda, adequant-la 
amb un sòl ferm que permeta el desplaçament 
mitjançant cadires de rodes, carrets o un altre ti-
pus de sistemes de transport. 

Per les característiques geomorfològiques del 
parc, amb pendents continus des de la zona conti-
gua al santuari i a la zona d’aparcament públic, 
és difícil plantejar una senda adaptada des de la 
zona on arriben i es concentren la majoria dels 
visitants, però la idea seria analitzar qualsevol 
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possibilitat que hi haja per a analitzar la viabilitat 
de la idea, la qual pretén garantir l’accessibilitat 
universal a l’ENP. Altres alternatives per a cercar 
localitzacions idònies per al dit tipus de sendes 
accessibles dins del parc o en l’àrea de preparc, 
seria identificar punts perifèrics vora la carretera 
CV-795 (que uneix Alcoi i Banyeres de Mariola), la 
carretera local de les Llacunes, o la CV-801 (que 
uneix Alcoi amb Ibi en el sector occidental del 
parc). En els punts dits es podrien crear algunes 
àrees amb xicotetes zones d’aparcament en les 
carreteres circumdants i sendes adaptades per a 
arribar a un mirador o punt d’observació des d’on 
visualitzar o observar la serra del Carrascal i el 
parc natural de la Font Roja, però també establir 
activitats d’interpretació de la naturalesa per als 
col·lectius desfavorits. 

Una altra àrea del parc on s’hi podria plantejar és 
en l’àrea de Sant Antoni, en l’extrem oriental del 
parc. Una àrea del parc que és molt accessible per 
la carretera CV-7970 que arriba a l’ermita de Sant 
Antoni i fins a l’àrea recreativa del mateix nom. 
Tant en l’àmplia esplanada situada a la zona de 
l’ermita i el camí ample que porta fins a la torre de 
vigilància forestal, com en l’àrea recreativa, es po-
drien condicionar sendes accessibles amb la pos-
sibilitat d’interpretar el paisatge, conéixer alguns 
recursos naturals del paisatge natural i humà de 
l’entorn del parc. 

Així mateix, el desenvolupament de les tecnologi-
es relacionades amb la realitat virtual suposa una 
oportunitat per a aplicar-les amb l’objectiu de ga-
rantir l’accessibilitat a les persones que no tenen 
la possibilitat de visitar in situ el parc natural. D’al-
tra banda, seria interessant també aprofitar els 
resultats de l’aplicació de les tecnologies aplica-
des des de l’àmbit científic a la difusió i interpre-
tació ambiental de les característiques, proces-
sos relacionats amb el parc (no solament que es 
quede en l’àmbit de publicacions científiques, sinó 
també de caràcter divulgatiu i de transferència del 
coneixement des de la Universitat i dels centres 
d’investigació, però sobretot per als segments de 
la demanda en alça com l’ecoturisme, naturalis-
tes, turisme científic, etc.)

d) Millora de la competitivitat de la destinació

El turisme de naturalesa ha experimentat una ex-
pansió forta en les últimes dècades, unida a un 
increment de l’oferta de pràctiques i activitats de 
tota mena, fet que al seu torn té una relació estre-
ta amb la segmentació de la demanda turística en 
general. Tot això, en un context d’ampliació de la 

xarxa d’espais naturals protegits, fruit del desen-
volupament i de l’aplicació de les legislacions re-
gionals, i molt especialment pel desplegament de 
la Xarxa Natura 2000. Com a resultat de tot ple-
gat, el turisme de naturalesa és en l’actualitat un 
producte complex, divers i amb una competència 
territorial forta. 

De manera tradicional, el turisme de naturalesa 
s’ha dividit en tres submodalitats, en relació amb 
tres àmbits de consum general: l’esportiu, l’ecotu-
rístic i l’esplai bàsic. Cada un, però molt especial-
ment l’esportiu i en els darrers anys l’ecoturístic, 
ha donat lloc a una multiplicació de tipologies tu-
rístiques de caràcter específic, quan no «ultraes-
pecífic». Davant del panorama exposat, el mercat 
ha d’adaptar les destinacions de naturalesa a una 
demanda canviant i diversa, amb la finalitat de po-
tenciar els valors i els recursos distintius i iden-
tificadors del territori, per a aconseguir així més 
competitivitat d’acord amb les necessitats dels 
consumidors. El parc natural de la Font Roja és un 
espai de muntanya no molt extens, però amb uns 
valors naturals excepcionals, fruit de la singula-
ritat extraordinària que té. Unes característiques 
que dificulten de manera palpable el desenvolu-
pament de les pràctiques esportives, més enllà 
del que puga permetre l’ús de la carretera d’accés 
a l’àrea de la Font Roja. En la resta del parc na-
tural les activitats esportives es redueixen bàsi-
cament al senderisme, com així preveuen, i amb 
limitacions, els plans de gestió. No obstant això, 
a l’entorn del parc, fins i tot en el veí espai pro-
tegit de la serra de Mariola, és possible fer altres 
pràctiques esportives, com per exemple el ciclo-
turisme. En canvi, el parc de la Font Roja té un ús 
molt intens en el segment de l’esplai, sobretot per 
part de la població de proximitat, però també dels 
visitants d’altres localitats de les províncies d’Ala-
cant i València i, en menor mesura, de turistes de 
litoral que visiten el parc com un complement va-
cacional. Casos en els quals l’espai natural serveix 
d’espai recreatiu i d’escenari on passejar, sense 
més pretensió que fruir del paisatge i del seu bosc 
emblemàtic. 

El carrascal i el bosc mixt de la Font Roja, com ja 
s’ha indicat, són una raresa en un entorn forestal, 
provincial i regional, dominat per l’omnipresent 
pinada de pinus halepensis. La singularitat de la 
massa forestal de l’ombria de la Font Roja, unida 
a les restriccions d’ús que determina la política de 
conservació del parc natural, ens porta a identifi-
car el segment de l’ecoturisme com el més idoni 
per a desenvolupar un turisme basat en la com-
petitivitat territorial de la destinació, sense posar 
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en perill els valors del parc natural ni alterar-ne 
la vocació prioritària com a espai protegit. L’exis-
tència d’un bosc madur, relicte i únic en l’àmbit 
sud valencià i en el sud-est peninsular en conjunt, 
ofereix un avantatge comparatiu de valor extraor-
dinari. La Font Roja ofereix la possibilitat de veu-
re un bosc complex, ric en espècies caducifòlies 
en un àmbit on no n’abunden, la qual cosa sens 
dubte representa una oportunitat per als amants 
de la fotografia, per exemple, sobretot durant la 
tardor, quan el bosc ofereix la millor paleta de co-
lors. Però la Font Roja també conserva infinitat de 
rareses entre la fauna i flora més representativa. 
El desenvolupament de tipologies turístiques es-
pecífiques en l’àmbit de l’observació de la fauna 
ofereix possibilitats interessants de desenvolupa-
ment turístic per a l’espai natural, sobretot pel que 
fa a l’observació de l’avifauna (birdwatching), amb 
tendències a l’alça com la fruïció i la identificació 
sonora de les aus forestals. Les possibilitats po-
den ser fins i tot més grans en l’àmbit de l’obser-
vació, identificació i fotografia de la flora. El parc 
natural té més de nou-centes espècies de flora, 
moltes endèmiques o estranyes. L’auge del turis-
me botànic en general, i de tipologies «ultraespe-
cífiques» com el turisme d’orquídies, per exemple, 
ofereix possibilitats molt interessants que encara 
no s’han explorat prou. Com no s’ha fet amb al-
tres d’aparició recent en el mercat, més vincula-
des amb la fruïció del bosc amb una apreciació 
més «espiritual», com el shinrin yoku (els banys de 
bosc) o el ioga-senderisme, entre altres.

L’existència de recursos del coneixement al parc 
natural, sens dubte en reforça la competitivitat en 
la modalitat de l’ecoturisme. Al parc hi ha l’oficina 
de gestió i informació de l’espai protegit, amb per-
sonal i guies especialitzats, però també una unitat 
d’investigació vinculada a la Universitat d’Alacant, 
l’«Estació Científica Font Roja Natura UA». Un cen-
tre que té com a objectius desenvolupar i crear lí-
nies de treball en investigació, docència i formació, 
i difondre la investigació i donar suport a la gestió 
dels espais naturals. L’estació fa periòdicament 
cursos, exposicions, tallers i jornades científiques 
molt diverses. Constitueix, sens dubte, un recurs 
que reforça el potencial de la Font Roja en el seg-
ment de l’ecoturisme científic. No obstant això, i a 
pesar de totes les possibilitats dites, encara no s’ha 
fet una transferència de coneixements i sabers des 
del sector públic al privat. A l’entorn de la Font Roja 
no hi ha empreses d’ecoturisme i educació ambi-
ental que treballen amb el segment de naturalistes 
i de turistes de naturalesa informats. La presència 
del personal del parc no és prou per al propòsit ex-
posat, ja que no són professionals del turisme, ni 

disposen del temps que requereix l’atenció a turis-
tes. Es tracta d’una mancança que s’ha de solucio-
nar, si es vol millorar la competitivitat turística del 
parc natural en eixe àmbit de consum. 

La demanda ecoturística no és tan potent en ter-
mes absoluts com la demanda esportiva o la de-
manda d’esplai bàsic, no obstant això, presenta 
unes característiques molt interessants per a un 
espai com la Font Roja. Per exemple, els ecoturis-
tes practiquen activitats respectuoses amb el medi, 
exigeixen una experiència de qualitat que rebutja 
les visites massificades, s’estimen més allotjar-se 
en l’entorn immediat, consumeixen productes de 
la zona i afavoreixen, en definitiva, el desenvolupa-
ment sostenible de les comunitats locals. 

El parc natural de la Font Roja, com ja s’ha indicat, 
té una posició privilegiada per la situació i l’acces-
sibilitat des del litoral. Com és ben sabut, el litoral 
del migjorn valencià atrau l’atenció tots els anys 
de centenars de milers de turistes estrangers, 
sense comptar els qui ja hi resideixen durant perí-
odes llargs. La major part procedeix del centre i 
del nord d’Europa, llocs on és molt comuna l’afi-
ció a l’ornitologia o la botànica. L’espai natural es 
pot configurar com un aparador excel·lent per als 
afeccionats, que poden convertir-se en visitants 
o excursionistes de naturalesa de manera ocasi-
onal, però també en ecoturistes de la Font Roja i 
l’entorn en futurs viatges.

La competitivitat de les destinacions de natura-
lesa també recau en el desenvolupament de les 
infraestructures de suport. Al parc hi ha un ampli 
desenvolupament d’instal·lacions i dotacions de 
tota classe, encara que centralitzades sobretot a 
l’àrea de la Font Roja (àrea recreativa, centre d’in-
formació, àrea d’acampada, etc.). Tal com ja hem 
posat de manifest, el desenvolupament de noves 
infraestructures en el sector d’Ibi, com ara punts 
d’informació, museus interpretatius sobre el pa-
trimoni o rutes pròpies del parc, milloraria la in-
tegració del visitant amb l’entorn territorial, que 
forma part també de l’espai protegit. I no cal dir 
que totes són propostes que servirien igualment 
per a reforçar la competitivitat del parc natural 
com a destinació turística. 

Més enllà de les infraestructures físiques, el mer-
cat actual demana també canals d’informació efi-
cients i atractius en l’àmbit de les tecnologies de 
la informació i la comunicació. El parc natural de 
la Font Roja utilitza actualment la plataforma de la 
xarxa de parcs naturals de la Comunitat Valencia-
na, que disposa de continguts molt variats, encara 
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que funciona més com una finestra d’informació 
de l’administració, que com una finestra d’infor-
mació turística. També manté comunicació sobre 
novetats, cursos, etc., a través de les xarxes soci-
als, com Facebook. L’estació científica Font Roja 
Natura UA, que és un centre molt dinàmic en ofer-
ta de cursos, jornades, etc., també utilitza la dita 
xarxa social, a més de tindre informació sobre la 
labor que fa dins de la web general de la Universi-
tat d’Alacant. No obstant això, actualment el parc 
natural no té una pàgina web sobre la Font Roja 
com a destinació turística. No hi ha un canal di-
recte, on la persona interessada es puga informar 
ràpidament de tot el que hi ha relacionat amb un 
viatge turístic: experiències, restauració, ofertes 
d’oci, allotjaments, recursos, recomanacions, in-
formació sobre transport, novetats, activitats, etc. 
Molts espais naturals protegits ja tenen web, on es 
percep una presència i protagonisme més grans 
dels agents privats de la destinació. Una web així 
seria una oportunitat per a millorar la interacció 
amb el visitant i per a integrar les ofertes turís-
tiques en un únic portal, utilitzant per a fer-ho la 
marca Font Roja, que actualment es percep única-
ment com la denominació d’un espai natural, però 
no com la pròpia d’una destinació de naturalesa.

No podem deixar d’esmentar les possibilitats que 
podria oferir, no solament en termes de competiti-
vitat turística, formar part d’una xarxa de destina-
cions ecoturístiques. La Carta Europea de Turisme 
Sostenible (CETS) constitueix la millor referència 
europea per a aconseguir que els espais naturals 
treballen i complisquen el compromís i els princi-
pis necessaris per a aconseguir el reconeixement 
com a destinacions d’ecoturisme. A més, amb 
l’avantatge de fer-ne partícips les empreses turís-
tiques que treballen en l’àmbit territorial. Actual-
ment hi ha vint-i-set espais CETS a Espanya, cap a 
la Comunitat Valenciana. 

Finalment, convé obrir el debat sobre la possible 
conveniència d’unir esforços amb altres zones 
protegides pròximes, especialment amb el parc 
natural de la serra de Mariola. No es pot menys-
prear l’oportunitat de valorar l’opció futura de 
promoure un espai únic Font Roja-Mariola des del 
punt de vista de la gestió turística (creació de pro-
ductes, promoció, marca, etc.). Es tracta de parcs 
complementaris, amb figures de protecció com-
partides (ZEPA, ZEC, i Xarxa Natura 2000), amb 
continuïtat física, elements d’identitat comunes 
(riquesa botànica, béns patrimonials com les ne-
veres, etc.), municipis compartits, etc., la unió dels 
quals pot reforçar la competitivitat turística de tot 
el territori. 

e) Garantir la preservació de l’ecosistema

Al parc natural de la Font Roja, l’estació científica 
de la Universitat d’Alacant i altres investigadors 
de diversos centres i universitats, ja fan estudis 
i investigacions que contribueixen a preservar els 
ecosistemes. Així ja s’han fet molts projectes d’in-
vestigació per a conéixer tant les característiques 
com l’estat de conservació dels ecosistemes del 
parc. A continuació, es comenten algunes estratè-
gies ja implantades i que per a un futur s’hauran 
de continuar desenvolupant, i altres que es podri-
en implantar per a continuar la labor investigado-
ra, a fi de garantir la preservació del parc natural 
de la Font Roja. Les accions relacionades amb 
l’objectiu dit serien totes les relacionades amb:

e.1) Analitzar i monitorar l’estat de conservació i 
conéixer l’evolució i la dinàmica que seguei-
xen els ecosistemes principals que hi ha al 
parc natural.

• Monitorar l’estat de conservació i l’evolució 
del bosc madur que hi ha en l’ENP com a 
exemple de bosc mixt mediterrani. 

• Establir una xarxa de sensors de qualitat 
de l’aire en diferents punts del parc, bé en 
les zones pròximes a la carretera d’accés al 
parc per a conéixer els pics de contamina-
ció i si es detecta un impacte directe sobre 
la flora i fauna; o bé en altres zones del parc 
per a conéixer quins tipus de contaminants 
són els més importants, com per exemple 
pot ocórrer amb l’O3, contaminant que mol-
tes vegades no solament afecta les zones 
urbanes, sinó també les zones rurals i natu-
rals pròximes. 

• Crear una xarxa de sensors meteorològics 
en diferents punts del parc natural, coinci-
dint amb les diferents zones del parc o els 
diferents ecosistemes que hi ha.

• Monitorar a temps real espècies protegides 
per a conéixer-ne l’evolució i adaptació a les 
condicions ambientals actuals amb l’objec-
tiu d’analitzar-ne l’evolució en un període de 
temps a mitjà i llarg termini.

• Quant als visitants al parc, la disposició de 
sensors en camins i carreteres permanents 
per al control de visitants i per a tindre da-
des comparables en períodes de temps 
anual, mensual i en els períodes de temps 
de màxima afluència. 
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• El parc natural té o ha desenvolupat estudis 
de fauna mitjançant paraments fotogràfics, 
per la qual cosa seria interessant mantindre 
la tècnica, i intentar desenvolupar-la també 
en zones perifèriques del parc per a conéi-
xer el trànsit entre corredors ecològics.

• Identificar, conéixer i monitorar els diferents 
corredors ecològics amb altres espais na-
turals pròxims; els sistemes d’informació 
geogràfica (SIG) hi són una eina molt inte-
ressant.

e.2) Incentivar la preservació dels ecosistemes 
que hi ha al parc.

• Analitzar i revisar si la zonificació del parc 
proposada en la normativa reguladora de 
l’ENP compleix la funció que té, i si a les àrees 
de màxima protecció ambiental o de reserva 
integral els afecta algun ús social i econòmic 
(tenint en compte els que es puguen conside-
rar com a nous), i si és així, seria convenient 
definir possibles solucions per a garantir la 
preservació dels ecosistemes.

• Incentivar que els espais agraris dins dels 
límits del parc o en les zones perifèriques 
contribuïsquen a generar sinergies amb els 
ecosistemes naturals. L’agricultura de mun-
tanya dins dels límits del parc i en l’àrea 
preparc pot ser un factor que contribuïsca 
a preservar els ecosistemes del parc, ajude 
a preservar el paisatge de mosaic mediter-
rani, contribuïsca a conservar biòtops asso-
ciats i es pot relacionar també amb la pro-
ducció ecològica amb un benefici ambiental 
clar i també com una oportunitat econòmica 
si els productes collits se certifiquen com 
a ecològics en un mercat i unes pautes de 
consum favorables per a eixe tipus de pro-
ductes agraris. 

• Corredors ecològics. Preservar i mantindre 
els corredors ecològics que permeten con-
nectar el parc amb altres espais naturals de 
gran valor. En això, les infraestructures de 
carreteres envolten la totalitat del parc, i és 
entre altres l’autovia A7 la infraestructura 
que suposa una barrera més directa en tren-
car la connexió amb la serra de la Carras-
queta, el Carrascal d’Ibi i la serra del Quartell 
i la prolongació cap a la Penya de Migjorn.

e.3) Limitació de les activitats turístiques i les que 
fan els visitants

• El parc natural de la Font Roja és un dels 
parcs valencians més visitats, la normativa 
del parc obliga que els grups de visitants si-
guen reduïts, però seria necessari compro-
var si els criteris es respecten i són efectius 
per a, o bé mantindre’ls, o bé per a modifi-
car-los i adaptar-los.

• Per a preservar els ecosistemes en relació 
amb les activitats relacionades amb l’entra-
da de visitants al parc natural, s’han d’esta-
blir bones pràctiques d’educació ambiental 
i d’interpretació de la naturalesa, i difon-
dre-les. Per això, seria interessant avaluar 
com es fan i el possible impacte que tenen 
en l’ENP. 

• Una estratègia interessant seria analitzar 
i calcular la capacitat de càrrega en punts 
concrets del parc, amb l’objectiu de conéi-
xer quins en serien els límits i així contri-
buir a preservar els ecosistemes del parc, i 
alhora aconseguir una experiència turística 
més bona.

• Analitzar si és necessari establir mesures 
dures temporals o permanents en algun 
punt del parc en relació amb activitats lú-
diques o turístiques que puguen afectar els 
ecosistemes o algun dels recursos naturals 
de flora i fauna del parc, com per exemple 
prohibicions de pas en èpoques de floració 
o de nidificació d’espècies d’aus dins dels 
límits del parc. 

e.4) Després de l’anàlisi prèvia, s’han de definir 
les accions concretes en les diferents zones 
del parc per a garantir la preservació dels 
ecosistemes, definint els punts crítics on es 
detecten els impactes i els conflictes amb els 
diferents usos socials i econòmics del parc. 

Així mateix, altres estratègies en les quals es po-
dria continuar incidint són les relacionades amb 
la gestió forestal sostenible que ajude a preservar 
els ecosistemes del parc en relació amb algunes 
faenes concretes: desbrossament, triturat de fus-
ta per a enriquiment del sòl i creació de mantell 
vegetal, eliminació i erradicació de plantes inva-
sores com l’Ailianthus altissima, el control d’her-
bívors i reintroducció d’espècies de fauna (com el 
soliguer) o altres espècies vegetals, etc.
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Imatge 1. Parcs naturals valencians Font: Estepa-UV
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f) Implicació de la comunitat en la creació i gestió 
de les noves oportunitats

Els propietaris del sòl de l’espai protegit i els inte-
ressos socials i econòmics afectats en la planifica-
ció i la gestió del parc natural estan representats 
en el Consell de Protecció o Junta Rectora. Un òr-
gan que integra representants del sector agrícola, 
del sector cinegètic, d’entitats de conservació de 
la naturalesa, del patrimoni cultural i de l’excur-
sionisme. Es tracta d’un òrgan col·legiat de caràc-
ter consultiu, les reunions del qual són obertes al 
públic. La Junta Rectora constitueix el mecanisme 
més important de participació ciutadana, on es 
pot constatar el grau d’implicació de la comuni-
tat local. No obstant això, la funció principal que té 
és vetlar pel compliment de les normes del parc 
natural, de manera que no es pot considerar com 
un fòrum de debat i de presa de decisions sobre el 
desenvolupament territorial de l’entorn de la Font 
Roja. A més, no té cap representant específic que 
vetle pels interessos de l’activitat turística.

Per això, resultaria convenient impulsar fòrums 
específics per a dinamitzar el conjunt d’activitats 
econòmiques implicades en l’àmbit territorial. 
Una mesura que és més important, si pot ser, en 
un sector com el turístic, on sovint es percep una 
excessiva atomització empresarial, especialment 
en les tipologies de turisme rural i de naturalesa, 
la qual cosa dificulta implementar productes tu-
rístics integrals. La col·laboració entre els dife-
rents agents implicats (allotjament, restauració, 
guies, etc.), que sovint treballen de manera molt 
aïllada i independent, podria servir per a detectar 
noves oportunitats de desenvolupament, aprofi-
tant les sinergies operatives del treball conjunt. 
De moment, l’entorn del parc natural de la Font 
Roja no té eixe fòrum de discussió i debat sobre 
l’activitat turística. Aliances estratègiques com les 
que han posat en marxa els clubs de productes tu-
rístics s’han demostrat molt útils en els àmbits de 
la planificació, el desenvolupament de productes i 
la comercialització i promoció del turisme, especi-
alment en turismes específics, com l’ecoturisme. 
En efecte, ja hem indicat que l’ecoturisme és un 
producte idoni per a un espai natural com la Font 
Roja. No obstant això, de moment no hi ha cap 
instrument, ni tan sols una mesa de diàleg, per a 
crear una oferta d’ecoturisme a la Font Roja que 
siga viable des del punt de vista econòmic i que 
en garantisca la sostenibilitat. Els clubs de pro-
ducte turístic i la Carta Europea de Turisme Sos-
tenible (CETS), que ja hem esmentat en apartats 
anteriors, són eines excel·lents per a implicar la 

població local i sumar voluntats, amb l’objectiu de 
desenvolupar l’ecoturisme al parc natural i l’àrea 
socioeconòmica.

Una altra fórmula interessant per a implicar i visi-
bilitzar els agents socioeconòmics del territori és 
organitzar trobades o jornades, on puguen tindre 
cabuda els productors agropecuaris a través dels 
productes, entitats de conservació (natural, cul-
tural, etc.), associacions, empresaris turístics de 
la zona, etc. Unes trobades que ja funcionen amb 
diferents concepcions en altres espais protegits 
(trobades de pobles, jornades de productors, etc.) 
que serveixen per a donar a conéixer les activitats 
que es desenvolupen al parc natural i l’entorn, per 
a millorar les relacions i crear espais de contacte 
entre els residents i els agents econòmics, per a 
dinamitzar el consum (local i turístic) dels produc-
tes de la zona i, en definitiva, per a generar uns 
llaços d’identitat col·lectiva i territorial lligada a la 
figura del parc natural.

II. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PARC A 
ANALITZAR: L’ENTORN I L’ORIGEN EL PARC

2.1 Espai natural i territori de referència

a) Identificació de l’entorn i termes municipals

La serra del Carrascal de la Font Roja està loca-
litzada en el sistema prebètic amb una orientació 
SO-NE, i limita al nord amb la Foia d’Alcoi i la ser-
ra de Mariola, amb la qual conflueix pel nord-oest, 
cap a l’oest del parc, l’espai natural té la continua-
ció cap a la serra de Biscoi i la serra d’Onil, mentre 
que pel sud-oest el límit arriba a la Foia de Castalla 
i el límit sud és el municipi d’Ibi, la Canal i les ser-
res del Quartell i la Carrasqueta. Cap al sector est, i 
després de superar el barranc de la Batalla, la pro-
longació física són la serra de les Ondonxes (Serre-
ta), el Puig i la prolongació cap a la serra dels Plans.

Des d’un punt de vista administratiu, el territo-
ri protegit del parc natural de la Font Roja forma 
part dels termes municipals d’Alcoi i Ibi, que tenen 
una relació històrica estreta amb l’espai natural. 

De les 2.278 hectàrees del parc, 1.565 corres-
ponen al terme d’Alcoi, al vessant principalment 
d’ombria, encara que en el sector sud-oriental una 
part del parc s’estén a la zona de la solana des dels 
límits del sector del barranc de la Batalla, vorejant 
la serra de Sant Antoni i la serra de Barrancs i les 
Clapisses fins al sector de la Canal. Sector on el 
límit del parc ascendeix cap al Ginebral, i ja en el 
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sector d’ombria segueix la línia de muntanya cap 
al cim del Menejador, la Teixereta i el Cabeç Ras 
fins a l’àrea pròxima a la Venteta dels Cuernos, en 
el sector més occidental. Punt en el qual el límit 
del parc, en el terme alcoià, descendeix cap a la 
vall de Polop fins a la cota 900 per a vorejar tota 
la serra del Carrascal pel límit de la carretera que 
puja al santuari de la Font Roja. 

En el cas d’Ibi, té 713 hectàrees del parc natural 
en el terme municipal situades en el sector de la 
solana del parc, que s’estenen des de l’àrea de 
la Venteta dels Cuernos fins al Cabeç de Guillem, 
serra dels Barrancons-Sant Pasqual, prossegueix 
fins al Cabeç de la Gavarnera pel vessant orientat 
cap a l’àrea de la Canal i prossegueix ascendint 
cap al Ginebral, i després, seguint la línia de cims 
per la solana dels pics del Menejador i la Teixere-
ta, descendeix de nou pel vessant sud del Cabeç 
Ras fins a la Venteta dels Cuernos. 

b) Municipis. Principals trets (socioeconòmics, 
demogràfics, ocupació)

Quant als trets característics principals dels mu-
nicipis d’Alcoi i Ibi, destaquen els següents tenint 
en compte els caràcters demogràfics, socioeconò-
mics i d’ocupació: 

• Demogràfics

En el cas d’Alcoi, segons la xifra oficial del padró 
d’habitants tenia en el 2019 58.994 habitants. 
Quant a l’evolució de la població, com s’ha indicat 
en el punt 1, Alcoi n’ha perdut durant els últims 
anys, passant dels 61.417 habitants en el 2010 als 
58.994 en el 2019, amb un xicotet increment de 
dèsset habitants des del 2018. 

El municipi destaca per l’envelliment de la població 
que es concreta en un índex d’envelliment del 134%, 
valor que supera els índexs provincials i regionals 
que arriben al 125 i el 121%, respectivament.

El percentatge de població estrangera a Alcoi en el 
2019 és del 6,3%, amb població originària de diver-
ses nacionalitats, entre les quals destaquen les del 
Marroc i Romania amb més de mil habitants em-
padronats i de l’Equador amb més de huit-cents. 

Quant a Ibi, en el 2019 tenia una població de 23.489 
habitants segons les xifres oficials del padró. 
L’evolució de la població es pot afirmar que està 
estancada entorn dels 23.000 habitants, amb xico-
tetes variacions positives en uns anys per a passar 
a una baixada en el nombre d’habitants en anys 

posteriors. Arribà a tindre més de 24.000 habi-
tants l’any 2009, però posteriorment va tindre tres 
anys de descensos mínims per a pujar una mica 
de nou durant el 2013, amb un nou mínim descens 
en anys posteriors, fins a arribar a la xifra actual. 

Quant a l’envelliment de la població, Ibi té una po-
blació envellida, encara que una mica menys que 
la d’Alcoi, amb un índex d’envelliment que arriba 
al 123%, valor que és inferior al de la província i 
una mica superior al de la Comunitat Valenciana. 

A Ibi, el percentatge de població estrangera empa-
dronada en el 2019 és del 5,6% del total de la po-
blació, amb predomini de les persones originàries 
de Romania i de l’Equador. 

• Socioeconòmics

En relació amb la caracterització socioeconòmi-
ca d’Alcoi i Ibi, destaca la dedicació tradicional al 
sector industrial en tots dos municipis, en el cas 
d’Alcoi, amb una relació clara amb el sector tèx-
til, paperer i metal·lúrgic, i en el cas d’Ibi amb la 
indústria joguetera. Una relació amb els sectors 
d’especialització comentats que va canviar durant 
la segona mitat del segle passat, amb una pèr-
dua d’importància dels sectors tradicionals, que 
van patir una crisi conjuntural greu i problemes 
de falta d’adaptació a les noves estratègies i lò-
giques empresarials. La crisi dels sectors econò-
mics tradicionals va determinar progressivament 
un canvi cap a un sector industrial més divers i 
diversificat cap a altres sectors industrials. En el 
cas d’Alcoi, encara que el tèxtil va continuar sent 
important, la falta de sòl industrial i les carències 
quant a la disponibilitat de sòl industrial en polí-
gons, va provocar que moltes indústries buscaren 
noves ubicacions en els municipis veïns del corre-
dor Cocentaina-Muro d’Alcoi, etc. A Alcoi, progres-
sivament, la diversificació industrial es va vincular 
també cap a les indústries agroalimentàries, cos-
mètiques i de parafarmàcia. En el 2019, segons 
l’INE, al municipi hi ha 360 indústries registrades 
que ocupen 3016 treballadors, la qual cosa supo-
sa el 25% del total de la ciutat. 

En el cas d’Ibi, després de la caiguda de les indús-
tries jogueteres, el sector industrial es va recon-
vertir i es va especialitzar en el sector dels plàs-
tics, fleixos industrials, etc., molt diversificat en 
l’actualitat. En el 2019, a Ibi hi ha un total de 413 
indústries segons les xifres de l’INE, que donaven 
faena en el 2016 a 4.602 treballadors afiliats, se-
gons les dades de la Conselleria d’Economia. 
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En tots dos casos, a més de l’estreta relació amb 
el sector industrial, destaca el nombre d’empre-
ses de tots dos municipis, on el caràcter empre-
nedor de la població és un factor molt important 
per a comprendre’n el dinamisme, amb una inici-
ativa destacada de la població local per a empren-
dre projectes empresarials de tota classe. Quant 
al nombre d’empreses en tots dos municipis, en 
el 2019 destaca la quantitat, ja que a Alcoi hi ha 
3.917 empreses i a Ibi, 1.833, amb una destacada 
diversificació entre tots els sectors empresarials, 
on predomina el sector serveis, però, com ja s’ha 
comentat amb un nombre important d’empreses 
industrials en tots dos municipis. 

• Ocupació

Quant a l’ocupació, segons les dades de l’últim 
cens de població que publica l’INE en el 2011, tots 
dos municipis destaquen per l’important nombre 
d’ocupats en el sector serveis; a Alcoi va arribar 
a un percentatge del 70% del total, mentre que a 
Ibi va ser del 53,7%. Però el caràcter industrial de 
tots dos municipis és molt destacat considerant el 
dit indicador, ja que en el cas d’Ibi els ocupats en 
el sector l’any considerat van arribar a un total de 
3.290 ocupats, la qual cosa suposa el 38% del to-
tal, mentre que a Alcoi, els indicadors van arribar 
als 4.860 ocupats, que corresponien amb el 23,9% 
del total. En la taula següent es resumeixen les 
dades d’ocupats per a l’any 2011.

Tenint en compte les dades de l’atur de tots dos 
municipis del 30 d’octubre del 2020, destaquen 
els 5.694 aturats que hi ha a Alcoi, la qual cosa 
suposa una taxa d’atur del 15,07%, mentre que a 
Ibi hi ha 2.054 aturats, el 13,3%. En la taula se-
güent, es mostra l’evolució del nombre d’aturats i 
les taxes d’atur en els dos municipis analitzats per 
a cada un dels anys del període 2010-2020:

Taula 2. Aturats i taxa d’atur a Alcoi i Ibi.  
Dades corresponents al mes de març de cada any.  
Període 2010-2020

Alcoi Ibi

Dates Aturats Taxa Aturats Taxa

Octubre 2020 5.694 15,07 2.054 13,3

Març 2020 5.532 14,64 2147 13,9

Març 2019 5.086 13,5 1.928 12,49

Març 2018 5.350 14,1 1.916 12,35

Març 2017 5.756 15,11 2.141 13,82

Març 2016 6.419 16,74 2.452 15,74

Març 2015 7211 18,72 2.775 17,66

Març 2014 7.845 20.19 3.012 18,83

Març 2013 8.258 20,89 3.305 20,59

Març 2012 7.699 14,34 3.130 19,36

Març 2011 7.417 18,63 2.955 18,28

Març 2010 7.297 18,13 3.018 18,43

Font: Portal d’Informació ARGOS. Generalitat Valenciana

En els gràfics 4 i 5, es mostra l’evolució seguida 
per la taxa d’atur a Alcoi i Ibi per al període 2010-
2020, ateses les dades per al mes de març de cada 
any. En línies generals, es pot apreciar que les ta-
xes d’atur al principi de la dècada per als dos mu-
nicipis van ser similars en plena crisi econòmica. 
La crisi del 2008 va tindre repercussió al principi 
de la dècada següent en l’economia de la comarca 
de l’Alcoià. En tots dos casos les taxes van arribar 
al 20%, per a descendir progressivament a partir 
de l’any 2013. Posteriorment, ateses les dades a 
partir del dit any de ruptura de tendència, es pot 
apreciar com les dades són una mica superiors 
a Alcoi respecte de les d’Ibi, sobretot, segons les 
dades a partir del 2013, després de l’eixida pro-
gressiva de la crisi econòmica de l’any 2008. 

Específicament, ateses les dades per separat, la 
tendència a Alcoi en el període analitzat s’ha ca-

Taula 1. Ocupats per sectors econòmics en els municipis d’Alcoi i Ibi. Any 2011. Cens de població 2011

Alcoi

Sector Ocupats %

Agricultura 235 1,16

Indústria 4.860 23,9

Construcció 865 4,26

Serveis 14.330 70.0

Ibi

Sector Ocupats %

Agricultura 65 0,76

Indústria 3.290 38

Construcció 580 6,8

Serveis 4.570 53,7

Font: Cens de població 2011
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racteritzat per un increment de la taxa d’atur a 
l’inici de la dècada, coincidint amb els efectes de la 
crisi econòmica del 2008, que va tindre el pic mà-
xim l’any 2013, amb taxes superiors al 20%, tot i la 
dada, s’observa també una baixada en el 2012 que 
va trencar el dit increment durant l’inici de la dè-
cada. A partir de l’any 2013, s’aprecia un descens 
progressiu fi ns a l’any 2019, quan la taxa baixa al 
13% en el 2019. Recentment la taxa ha tingut una 
tendència alcista superant de nou el valor del 15%. 
Així mateix, i com apareix en la taula i en el gràfi c, 
l’última dada correspon al valor de la taxa a l’oc-
tubre del 2020, on s’observa l’impacte de la pan-
dèmia de la Covid-19, que ha afectat de manera 
molt important l’economia, i ha afectat clarament 
el creixement de la taxa d’atur registrat a Alcoi. 

Gràfi c 4. Percentatge de la taxa d’atur a Alcoi. 
Període 2010-2020

 Font: Portal d’Informació ARGOS. Generalitat Valenciana

En el cas d’Ibi, la tendència és molt semblant, amb 
una primera part de la dècada amb un increment 
clar de la taxa d’atur fi ns a l’any 2013 (sense la 
baixada en el 2012 que s’ha comentat per al cas 
d’Alcoi). La tendència a partir del 2013 ha sigut a 
la baixa fi ns a l’any 2018, quan arriba al 12,35% 
per a passar a incrementar-se fi ns al març de l’any 
2020, quan arriba al 13,9%. Per a l’any 2020, i per a 
refl ectir l’impacte de la Covid-19, en el cas d’Ibi, el 
comportament és contrari al d’Alcoi, ja que entre la 
dada de març i la d’octubre, hi ha un descens, per 
la qual cosa no s’aprecia un impacte dels efectes 
econòmics de la pandèmia sobre la taxa d’atur, on 
s’aprecia una baixada lleugera fi ns al 13,3%.

Gràfi c 5. Percentatge de la taxa d’atur a Ibi. 
Període 2010-2020

Font: Portal d’Informació ARGOS. Generalitat Valenciana

2.2 Espai natural protegit. Defi nicions, marc 
legal i context

a) Parc natural

El parc natural de la Font Roja va ser declarat parc 
natural mitjançant el Decret 49/1987, de 13 d’abril, 
del Consell de la Generalitat Valenciana. S’hi van 
establir els motius pels quals el Carrascal de la 
Font Roja es considera com un espai natural desta-
cat per a conservar-lo. Així, en la justifi cació inclosa 
en el decret s’indica l’enorme interés i valor natu-
ral de l’espai considerat per a protegir, en ser un 
reservori climàcic d’espècies vegetals com aurons, 
freixes, roures, etc., i amb nombrosos endemismes 
ibero-llevantins, preservats en part per les mesu-
res de protecció i els usos dels propietaris defi nits 
al llarg de la història. Així mateix, en el document 
se’n justifi ca la declaració pel creixent ús social i 
lúdic de l’espai natural objecte de protecció, ja ob-
servat llavors. Per això s’hi estableix el marc legal 
que havia de permetre en un futur la conservació 
dels ecosistemes, planifi cant les activitats que es 
podrien desenvolupar a l’entorn de la Font Roja i 
compatibilitzant-les amb els usos tradicionals.

En l’article primer s’estableix l’objectiu de la de-
claració: 

«Es declara parc natural el “Carrascal de la Font 
Roja”, la delimitació del qual queda determina-
da en l’annex del present Decret, amb la fi nalitat 
d’evitar qualsevol acció que puga comportar la 
destrucció, deterioració, transformació o desfi -
guració de la seua geografi a física, fauna o fl ora 
i dels sistemes necessaris per al seu desenvo-
lupament, així com per a fomentar-ne l’ús amb 
fi nalitats científi ques, educatives, culturals i 
recreatives, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article cinqué de la Llei 15/1975, de 2 de maig, 
d’espais naturals protegits».
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Un altre aspecte destacat del Decret, i pel qual 
s’aprova la declaració del parc natural de la Font 
Roja com a parc natural, és la consideració dels 
òrgans gestors de l’espai natural protegit, conside-
rant tant la direcció conservadora del parc, el con-
sell rector com a òrgan de participació dels princi-
pals actors locals relacionats amb el parc natural, 
i el paper destacat de les conselleries llavors com-
petents en la matèria de la Generalitat Valenciana, 
com a principals òrgans d’administració i gestió 
del parc. 

b) Règim especial de protecció

La Font Roja és un espai natural amb uns valors 
naturals i culturals que en motiven la protecció a 
través de diferents figures normatives. A més de 
la figura de parc natural (1987), el carrascal de 
la Font Roja és zona especial de protecció d’aus 
(ZEPA), una figura que sorgeix de la Directiva de 
la conservació d’aus silvestres de la Unió Europea, 
adoptada l’any 2009. També és zona d’especial 
conservació (ZEC) des del 2014, com a declaració a 
partir de la figura de lloc d’interés comunitari (LIC), 
una vegada el LIC s’ha dotat d’un marc bàsic de 
regulació, gestió i conservació. 

Tant la ZEPA com la ZEC i el LIC es troben establits 
sobre un únic espai definit i integrat per les serres 
de Mariola i per la mateixa Font Roja. Per tot això, 
formen part igualment del sistema de protecció 
europeu Xarxa Natura 2000, la xarxa ecològica eu-
ropea d’àrees de conservació de la biodiversitat.

c) Pla d’ordenació dels recursos naturals

El Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) 
del parc natural de la Font Roja s’aprova el 16 de 
juliol de l’any 2004 (Decret 121/2004, de 16 de ju-
liol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova 
el Pla d’ordenació dels recursos naturals i la revi-
sió del pla rector d’ús i gestió del parc natural del 
Carrascal de la Font Roja). Una norma bàsica que 
s’incorpora al sistema de gestió i ordenació del 
parc natural dèsset anys després de la declaració, 
d’acord amb les obligacions que estableix la Llei 
dels espais naturals de la Comunitat Valenciana 
de 1994, que integra en l’ordenament jurídic va-
lencià la figura, derivada de la legislació estatal en 
la matèria.

El PORN, d’acord amb el que s’estableix en el De-
cret de declaració, té com a finalitat: (1) definir i 
assenyalar l’estat de conservació dels recursos 
naturals i ecosistemes dins del seu àmbit; (2) as-
senyalar el règim que, si escau, s’haja d’aplicar als 

espais a protegir; (3) fixar el marc per a l’ordena-
ció integral dels espais naturals protegits inclo-
sos en el seu àmbit; (4) determinar les limitacions 
que s’hagen d’establir i el règim d’ordenació dels 
diversos usos i de les diverses activitats admis-
sibles en l’àmbit dels espais protegits i les àrees 
d’amortiment d’impacte; (5) promoure l’aplicació 
de mesures de conservació, restauració i millora 
dels recursos naturals, i (6) formular els criteris 
orientadors de les polítiques sectorials i orde-
nadores de les activitats econòmiques i socials, 
públiques i privades, perquè siguen compatibles 
amb els objectius dels plans d’ordenació dels re-
cursos naturals. 

EL PORN abasta part dels termes d’Alcoi i Ibi. A 
més, estableix l’àrea d’influència socioeconòmica 
del parc, que es correspon amb els municipis d’Al-
coi i Ibi en tota l’extensió. La revisió del document, 
que té una vigència indefinida, es pot dur a terme 
en qualsevol moment, sempre que quede justificat 
en canviar les circumstàncies que en van determi-
nar l’aprovació.

EL PORN de la Font Roja estableix una regulació de 
les activitats i infraestructures que afecten l’àrea 
protegida i l’àmbit espacial circumdant (àmbit 
PORN). Entre les quals, se citen les activitats i les 
infraestructures turístiques i recreatives, així com 
les activitats d’allotjament, educació i restauració 
en el medi rural. Es tracta de disposicions molt 
generals, ja que l’ordenació de detall dins del parc 
natural recau en un altre instrument de gestió, el 
PRUG. A més de les assenyalades, el PORN també 
ordena i regula la xarxa viària i la circulació, que 
té una gran importància per a l’activitat turística, a 
l’efecte d’accessibilitat, mobilitat, rutes, circulació 
de vehicles, etc.

d) Pla rector d’ús i gestió

El Pla rector d’ús i gestió (PRUG) del parc natu-
ral de la Font Roja s’aprova l’any 2004 (Decret 
121/2004, de 16 de juliol, del Consell de la Gene-
ralitat, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels 
recursos naturals i la revisió del Pla rector d’ús 
i gestió del parc natural del Carrascal de la Font 
Roja, encara que té el precedent en el Pla rector 
d’ús i protecció de l’any 1993. L’entrada en vigor 
de la Llei d’espais naturals protegits de la Comu-
nitat Valenciana en 1994 obliga a incorporar-hi un 
nou instrument de gestió, el Pla d’ordenació dels 
recursos naturals (PORN), la tramitació i aprova-
ció del qual s’aprofita per a impulsar la renovació 
del nou PRUG, que ha experimentat alguns canvis 
respecte del document anterior. Fonamentalment 
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en tres àmbits: (1) la zonificació interna d’usos, (2) 
la prescripció d’activitats compatibles i, (3) sobre-
tot, la proposta de configuració d’una àmplia zona 
d’amortiment d’impactes en la perifèria del parc. 
El PRUG del 2004 no s’ha revisat des de llavors. 
El Decret que el regula estableix que s’ha de re-
visar «quan canvien prou les circumstàncies que 
en motivaren la redacció. En qualsevol cas, i com 
a mínim, s’ha d’efectuar una avaluació dels resul-
tats obtinguts, indicant els punts o aspectes objec-
te de revisió, una vegada transcorreguts cinc anys 
des de l’aprovació. Una avaluació que ha de fer un 
equip d’experts que s’han de reunir amb antelació 
a l’efecte». En l’actualitat, no hi ha cap document 
públic a l’abast sobre l’avaluació.

El PRUG és un document de base on, a més d’es-
tablir les condicions generals que regulen el pla i 
detallar els òrgans de gestió, incorpora, com a ele-
ment central, les normes de protecció dels recur-
sos (naturals i culturals) i les de regulació de les 
activitats i de l’ús públic, d’acord amb un sistema 
de zonificació. A l’efecte de l’activitat turística, el 
PRUG regula, bàsicament, els elements següents:

• Els horaris del parc natural 
• Les àrees de descans i punts d’estada i miradors 
• Les activitats de senderisme i excursionisme
• Els allotjaments al parc (zones d’acampades,  

albergs, allotjament rural, etc.)
• Les activitats d’educació ambiental i les visites 

organitzades
• Els actes públics (activitats culturals i pelegri-

natges)
• Les activitats esportives (carreres atlètiques i 

ciclistes, espeleologia i vols)
• Els accessos i la circulació i l’ús dels aparca-

ments al parc 

e) Òrgans gestors

Quant als òrgans gestors del parc natural de la 
Font Roja, el Pla rector d’ús i gestió (PRUG) esta-
bleix els òrgans executors del pla que són els se-
güents: la conselleria competent en medi ambient 
i l’òrgan competent en matèria d’espais naturals; 
direcció-conservació del parc; el Consell de Pro-
tecció del parc i la resta de les administracions 
sectorials que queden afectades pel que deter-
mine el PRUG. 

Específicament, les funcions dels dits òrgans són 
les següents:

1. Conselleria competent en medi ambient i l’òr-
gan competent en matèria d’espais naturals: la 

funció és la de la gestió de totes les qüestions re-
lacionades amb els espais naturals protegits.

2. La direcció-conservació del parc té com a fae-
nes principals les següents relacionades amb la 
gestió del parc, segons l’article 12 de la secció se-
gona del PRUG: 

a. Adoptar les decisions relatives a la gestió de 
l’espai natural protegit que no hagen sigut ex-
pressament reservades a altres òrgans, in-
closes totes les que es deriven del PRUG i del 
PORN del Carrascal de la Font Roja.

b. Elaborar la proposta de pressupostos.
c. Elaborar la proposta de programa de gestió.
d. Emetre els informes que exigeix la llei o els ins-

truments d’ordenació.

3. El Consell de Protecció del parc natural té com 
a funció principal exercir com a òrgan consultiu 
col·laborador i canalitzador de la participació dels 
agents territorials principals vinculats amb el 
parc natural de la Font Roja, com ara propietaris i 
agents econòmics afectats per la gestió i la plani-
ficació de l’espai natural protegit. 

El Consell de Protecció s’ha de constituir amb els 
membres participants següents segons el que in-
dica l’article 13 de la secció segona del PRUG: 

• La presidència, que nomena el Consell de la Ge-
neralitat

• La secretaria, que és la persona que ocupa la 
direcció-conservació del parc natural

• Un representant de cada una de les quatre con-
selleries de: Territori i Habitatge; Agricultura, 
Pesca i Alimentació; Cultura, Educació i Ciència, 
i Infraestructures i Transport

• Un representant de la Diputació d’Alacant
• Un representant de l’Ajuntament d’Alcoi
• Un representant de l’Ajuntament d’Ibi
• Un representant, amb caràcter rotatori bianual, 

de les universitats valencianes
• Un representant, amb caràcter rotatori bianu-

al, de les societats de caçadors dels municipis 
d’Alcoi i Ibi

• Dos representants d’entitats de conservació de 
la naturalesa i excursionistes dels municipis 
d’Alcoi i Ibi

• Un representant d’entitats de conservació del 
patrimoni cultural

• Un membre d’honor que designa el Consell de 
Protecció

• Tres representants d’associacions representati-
ves de la propietat privada del parc natural

• Un representant d’associacions d’agricultors
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En relació amb l’activitat turística, s’observa que 
no es va considerar la participació de cap repre-
sentant d’associacions o del sector turístic, qüestió 
que actualment seria necessària per a fer partícip 
un agent clau en la defi nició i el desenvolupament 
d’estratègies relacionades amb el sector turístic. 

Les funcions principals que té són les següents, 
segons les indicades en l’article 14 de la secció 
segona del PRUG: 

a. Aprovar el pressupost de gestió del parc natural.

b. Aprovar i revisar els instruments d’ordenació 
del parc natural.

c. Aprovar el programa anual de gestió.

d. Emetre els informes preceptius per als quals 
es preveja expressament la participació de l’òr-
gan col·legiat, i els informes que se sol·liciten.

e. Proposar actuacions i iniciatives tendents a 
aconseguir la fi nalitat del parc natural, incloses 
les de difusió i informació dels valors de l’espai 
natural protegit, i programes de formació i edu-
cació ambiental.

f. Aprovar una memòria anual d’activitats i resul-
tats, amb les mesures necessàries per a millo-
rar-ne la gestió.

4. Així mateix, en l’article 20 de la secció segona 
del PRUG del parc natural de la Font Roja s’indi-
quen altres opcions per a afavorir la participació 
de les associacions i col·lectius de la zona des de 
la direcció-conservació, el foment del voluntariat 
per part de la Conselleria competent, i l’establi-
ment de programes de difusió de la gestió i con-
servació del parc fomentats per part de la direc-
ció-conservació. 

Imatge 3. Fullet de bones pràctiques de la Font Roja Font: Parc natural de la Font Roja
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Imatge 2. Recursos i eines de planificació de la Font Roja Font: Estepa-UV
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Imatge 4. Entorn i recursos de la Font Roja

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   208Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   208 13/12/21   10:1913/12/21   10:19



209

Font: Estepa-UV
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III. IDENTIFICACIÓ DE LA INNOVACIÓ AL PARC 
NATURAL: HI HA INNOVACIÓ TERRITORIAL?

La innovació l’entenem com el canvi positiu i la 
transformació integral, més enllà de la incorpo-
ració de NITC i de beneficis econòmics, que supo-
se un avanç, també social i mediambiental, en el 
territori en el qual habitem. En el sentit dit, el parc 
de la Font Roja ha participat en diversos projec-
tes innovadors. Entre els quals destaca «Net to 
Net», impulsat des de la Fundació Caixa Mediter-
rània i amb el suport de la Universitat d’Alacant, 
a través de l’estació científica Font Roja Natura i 
l’Ajuntament d’Alcoi. En el seu moment va rebre 
una subvenció de 30.000 euros i va ser un pro-
grama de voluntariat ambiental que tenia com a 
finalitat estudiar els efectes del canvi climàtic. En 
concret, estudi del canvi climàtic a través de la in-
cidència ambiental en les plantes, tenint en comp-
te factors com la rotació, la flotació, la fructificació 
o l’eixida de les fulles. El president de la Fundació 
CAM va comentar que el projecte era molt posi-
tiu, no només perquè tenia la part científica, sinó 
també la de formació, ja que va ser un programa 
de voluntariat en el qual participaren estudiants. 
Un factor que s’ha de tindre en compte en això 
dels territoris intel·ligents. En el context dit, i a fi 
de socialitzar també es van dur a terme activitats 
en l’estació científica Font Roja Natura en el marc 
de «Cultiva la xarxa natura 2000», «Cuida la xarxa 
natura 2000» i «Viu la xarxa natura 2000».

No s’ha d’oblidar que la Font Roja va ser el primer 
parc natural d’Espanya que va obtindre la certi-
ficació Q de Qualitat, en el 2003 i que l’ha reno-
vada. Una certificació que promou l’Institut de la 
Qualitat Turística Espanyola i la Secretaria Gene-
ral de Turisme del Ministeri d’Economia que, junt 
amb EUROPARC-Espanya, van crear en el 2000 el 
sistema de qualitat turística espanyola, en el qual 
s’emmarca el projecte de la Q de Qualitat turística. 
Durant l’any 2001 la Font Roja va participar acti-
vament en la redacció de la norma de qualitat per 
a espais naturals protegits com a iniciativa per 
a oferir un servei de màxima qualitat al visitant. 
En el 2003, en va aconseguir la certificació i es 
va convertir en el primer espai natural a tindre la 
certificació en tot Espanya. 

Sens dubte, hem identificat cinc eixos per a consi-
derar l’espai com a territori innovador. 

3.1 Eixos clau de la innovació

3.1.1. Tecnologia

L’any 2019, al parc natural de la Font Roja es va fer 
un treball de modelització 3D en un rodal d’espe-
cial interés dins del Carrascal de la Font Roja. Una 
formació valuosa que representa un dels carras-
cars valencians més diversos i més ben conser-
vats. El treball té com a objectiu caracteritzar de 
manera precisa l’estructura del bosc. Per a fer-ho, 
s’integren diferents metodologies d’adquisició de 
dades forestals. 

D’una banda, s’arrepleguen dades dasomètriques 
mitjançant mesuraments directes presos en camp 
i, de l’altra, s’obtenen de manera remota dades 
topogràfiques, ortomosaics i cartografia de l’es-
tructura forestal combinant tècniques de fotogra-
metria digital automatitzada (SfM‐MVS), tecnologia 
dron (RPAS: Remote Pilot Aircraft System) i siste-
mes d’informació geogràfica (SIG).

En el context dit, durant els últims anys l’ús crei-
xent de drons combinat amb tècniques de fotogra-
metria i teledetecció ha incorporat noves eines de 
seguiment dels hàbitats que permeten fer carac-
teritzacions estructurals d’alt nivell de detall difí-
cils d’aconseguir fins fa poc de temps. Unes tècni-
ques, per tant, que constitueixen una eina potent 
per a l’anàlisi de diferents aspectes estructurals 
de la vegetació i els hàbitats.

Amb eixe ús s’ofereix una foto fixa de partida de 
l’estat del bosc que es pot contrastar posteriorment 
en el temps mitjançant repeticions de l’anàlisi. 

Així es fa un seguiment precís de l’evolució de l’hà-
bitat. A més, els productes tridimensionals obtin-
guts poden resultar de gran utilitat per a finalitats 
didàctiques i d’investigació en projectes futurs.

A continuació es mostra un dels productes obtin-
guts en el treball consistent en la caracterització 
d’una parcel·la permanent de seguiment de la 
dinàmica forestal on, a més d’arreplegar dades 
dasomètriques i dendromètriques, també s’ha 
confeccionat un recorregut virtual mitjançant foto-
grafies 360°. En l’enllaç següent es pot visualitzar 
la parcel·la:
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https://www.google.com/maps/con-
trib/110470773611394391971/photos

 
Imatge 5. Projecte 3D de modelització de l’ENP  
i fotografia 360°

Font: ENP Font Roja

En definitiva, i com manifestaven els responsables 
de l’ENP de la Font Roja, dins del projecte de se-
guiment de parcel·les de bosc relacionat amb el 
canvi climàtic «a través de l’empresa 4-Dàtum que 
contractà la Conselleria, al llarg de la tardor del 
2019 s’ha fet un treball de prospecció el resultat 
preliminar és el que hi ha ací. És un recorregut vir-
tual de la parcel·la permanent que consisteix en un 
conjunt de catorze fotografies 360° fetes estratègi-
cament al llarg de la parcel·la permanent i enllaça-
des entre dobles eles fet que permet fer una visua-
lització interactiva a través de l’aplicació de Google 
Maps-Google StreetView. Pels requeriments de 
Google StreetView, es recomana utilitzar un ordi-
nador de sobretaula per a veure les imatges».

Un altre dels projectes tecnològics incorporats és 
el banc de dades de la biodiversitat (BDBCV). L’ob-
jectiu que té és conéixer amb la màxima amplitud 
la quantitat d’espècies de flora i fauna que es dis-
tribueixen al parc natural i l’àmbit d’influència. 

Detectar l’abundància de cada una de les espècies 
de fauna (vertebrada i invertebrada) i flora (vas-
cular i no vascular) que es poden trobar en l’espai 
natural i l’àmbit d’influència. Entre les actuacions 
més destacades podem assenyalar l’actuació feta 
als termes municipals d’Alcoi i Ibi i en terrenys de 
titularitat pública i privada (i PORN). A més, s’afi-
gen diàriament dades de flora i fauna a la base de 
dades de la biodiversitat de la Comunitat Valencia-
na. I també s’hi incorporen dades de flora seguint 
el cicle biològic anual de les diferents espècies. 

Amb les espècies de fauna se segueix la mateixa 
metodologia per als grups de mamífers, rèptils, 
amfibis i invertebrats. Només en el grup de les aus 
hi ha certs condicionants a l’hora d’incloure-les en 
el BDBCV, com és la temporada de nidificació. Hi 
ha un interés especial en l’arreplega de dades d’in-
vertebrats, grup faunístic que mostra una carència 
d’informació relativa a espècies que habiten en el 
Carrascal i la zona d’influència i la distribució que 
tenen dins dels diferents ecosistemes.

En relació a l’avaluació i nombre de citacions, 
destaquem el nombre que hi ha de flora vascu-
lar/no vascular i de nombre de fauna vertebrada 
i invertebrada afegides en el banc de dades de la 
biodiversitat de la Comunitat Valenciana. També el 
nombre d’espècies de flora vascular/no vascular 
i nombre d’espècies de fauna vertebrada i inver-
tebrada afegides en el banc de dades de la biodi-
versitat de la Comunitat Valenciana. Quadrícules 
«en blanc»: 10 quadrícules 1×1 amb poca infor-
mació sobre espècies o poques citacions de flora i 
fauna. S’observa que cal augmentar el nombre de 
citacions d’espècies prioritàries: Festuca triflora, 
Festuca nevadensis, Bubo bubo, Circaetus gallicus, 
Aquila fasciata, Falco peregrinus, Lullula arborea, 
Galerida theklae, Sternbergia colchiciflora, Myotis 
myotis, Ammoides pusilla, Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, Miniopterus schreibersii, 
Myotis blythii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus 
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhino-
lophus mehelyi, Myotis capaccinii, Tilia platyphyllos, 
Coenagrion mercuriale.

S’ha de dir que l’any 2019 s’incorporen al banc de 
dades de la biodiversitat de la Conselleria 1.526 
citacions que pertanyen a 256 espècies, desglosa-
des de la manera que es veu en la taula 3. 

Un altre dels projectes en què les noves tecnolo-
gies han fet aportacions importants és en el se-
guiment de la fotoidentificació dels invertebrats, 
en el qual els objectius principals eren conéixer 
les diferents espècies d’invertebrats que habiten 
la serra del Carrascal i l’àrea d’influència i ampli-
ar la llista del nombre d’espècies presents al parc 
natural i crear un arxiu fotogràfic de les diferents 
espècies d’invertebrats en el mateix parc natural.

Les accions fetes han sigut: 

• Seguiment diari d’albiraments de diferents es-
pècies d’invertebrats. 

• Fotografia d’invertebrats dels quals es desco-
neix l’espècie i enviament al Museu Valencià 
d’Història Natural per a identificar-los, a esca-
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la d’espècie en uns casos, i en altres només és 
possible identificar-los fins al gènere o, com a 
màxim, la família. 

• Altres fotografies s’envien a la pàgina web www.
biodiversidadvirtual.com. Identificació que es 
corrobora mitjançant diferents bancs fotogrà-
fics d’entomofauna.

• Incorporació de les citacions al banc de dades 
de la biodiversitat de la Comunitat Valenciana.

Finalment s’ha d’esmentar Butterfly Monitoring 
Scheme (BMS) - Font Roja. BMS és un programa 
de seguiment de palometes que es crea en el 2012, 
amb l’aval de Butterfly Conservation Europe, But-
terfly Conservation UK i De Vlinderstichting. L’ob-
jectiu principal que té és ser una eina de diagnòstic 
per a les poblacions de palometes i els seus hàbi-
tats. A través del seguiment de les poblacions es 
poden conéixer, entre altres, les tendències pobla-
cionals, els canvis fenològics i l’estat de conserva-
ció de les espècies.

Les descripció de les actuacions són: 

• Formació sobre les possibles palometes diür-
nes que hi ha al parc natural.

• Disseny d’itinerari: transectos sobre la pista del 
Menejador, tram de 3 km, subdividit en nou sec-
tors.

• Període: una vegada per setmana durant tota la 
temporada (de maig a setembre). 

• Comptatge de les palometes adultes en l’itine-
rari, amb la metodologia acceptada en el manu-
al de consulta del projecte. Compleció de fitxa 
de camp de recompte.

• Identificació d’espècies i anàlisi de dades. 

El mesurament s’ha fet a través de catorze eixides 
de camp, comptant les espècies següents de l’ENP 

de la Font Roja: Anthocharis euphenoides, Arginnis 
pandora, Coenonympha dorus, Colias croceus, Favo-
nius quercus, Gonepteryx rhamni, Gonepteryx cleo-
patra, Hipparchia semele, Hipparchia fidia, Hipparc-
hia alcyone, Iphiclides podalirius, Lampides boeticus, 
Lasiommata maera, Macroglossum stellatarum, 
Melanargia lachesis, Melanargia occitanica, Melitaea 
phoebe, Muschampia proto, Pieris rapae, Pieris bras-
sicae, Pieris mannii, Papilio machaon, Polyomma-
tus bellargus, Polyommatus escheri, Polyommatus 
icarus, Pseudophilotes panoptes, Pyronia bathseba, 
Satyrus actaea, Satyrium esculi, Satyrium spini, Va-
nessa atalanta, Vanessa cardui. De les quals desta-
quem: Favonius quercus i Pseudophilotes panoptes.

La promoció de les àrees socials a través de les 
eines «en línia» també és un factor que s’ha de 
tindre en compte pel que fa a les noves tecnologi-
es i els EPN. Així, els objectius principals són:

• Oferir informació dinàmica i programa d’activi-
tats del parc natural.

• Oferir informació de primera mà i contrastada a 
qui tinga interés en el parc natural.

• Acostar als diferents agents socials totes les 
publicacions fetes des del parc natural en for-
mat digital.

• Informar sobre la normativa i pautes de conduc-
ta en l’espai natural.

• Informar sobre la gestió duta a terme al parc 
natural.

Per a dur-ho a terme, es manté i actualitza de ma-
nera continuada la pàgina oficial de Facebook i la 
pàgina web del parc natural. A més de l’actualitza-
ció setmanal de la pàgina oficial de Facebook amb 
notícies, fotografies i divulgació d’activitats. El 
nombre de seguidors de la pàgina oficial de Face-
book és de 3.626 seguidors (23 de juny del 2020) .

Grups Nre. espècies 
2017

Nre. espècies 
2018

Nre. espècies 
2019

Nre. citacions 
2017

Nre. citacions 
2018

Nre. citacions 
2019

Fongs i líquens 2 19 4 7 41 32

Flora vascular 53 78 99 326 428 409

Invertebrats 39 66 67 103 175 311

Peixos 1 0 0 1 0 0

Amfibis 3 4 3 10 12 8

Rèptils 9 9 8 21 34 48

Aus 43 61 66 230 443 557

Mamífers 10 11 9 133 190 161

160 248 256 831 1.323 1.526

Taula 3. Espècies citades en el banc de dades de la 
biodiversitat de la Comuntiat Valenciana, de l’usuari  
de la Font Roja 2019

Font: Memòries de gestió de l’ENP Font Roja (2017-2019). 
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2018 (14 de març) 2019 ( 5 d’abril) 2020 (23 de juny)

2.280 2.867 3.626

 

Taula 4. Evolució del nombre de seguidors en Facebook.  

Font: Memòries de gestió de l’ENP Font Roja (2018-2019)

2017 2018 2019

84.868 visites/any 78.989 visites/any 69.030 visites/any

 

Taula 5. Nombre de visites en la web oficial del parc 

Font: Memòries de gestió de l’ENP Font Roja (2017-2019) 

3.1.2. Sostenibilitat

El repte de la gestió sostenible de les destinacions 
turístiques està vinculat amb un maneig i control 
eficient de les àrees protegides: l’aplicació de les 
directrius en la zonificació que determina l’instru-
ment de planificació; el desenvolupament d’un pla 
de gestió, i la capacitat de gestió composta per 
personal en les àrees de control, serveis admi-
nistratius i sistema d’interpretació i educació am-
biental. En molts dels espais naturals protegits, 
sobretot en les àrees de més pressió en deter-
minades èpoques, falten estudis sobre la deter-
minació de la capacitat de càrrega turística. Uns 

estudis que estableixen el nombre de visitants i el 
grau de desenvolupament òptim que no implique 
impactes perjudicials en els recursos naturals i la 
pèrdua de qualitat. 

Així, cal remarcar que les directrius estratègiques 
en matèria de gestió dels ecosistemes del parc 
natural de la Font Roja van orientades, bàsica-
ment, tal com estableix la normativa d’ordenació, 
a assolir masses vegetals en les quals predo-
minen els planifolis, especialment quercínees, ac-
celerant la transició en les masses mixtes en les 
quals hi ha exemplars de Quercus però el pi blanc 
(P. halepensis) està present i hi exerceix compe-
tència. Amb això es pretenen aconseguir masses 
boscoses més pròximes a la vegetació potencial 
en la composició i estructura, així com una ma-
jor resiliència ecològica davant dels processos de 
canvi global en curs. Així, a partir del mes d’oc-
tubre es tornen a reprendre els treballs previstos 
de tractament de les masses boscoses del parc 
a fi de facilitar l’evolució cap a masses pures de 
planifolis, reduint la competència dels peus de 
pi blanc per mitjà d’aclarides selectives. Per això 
s’han eliminat peus de pi blanc en les zones del 
Mas de Tetuan i l’entorn de l’àrea del santuari de 
la Font Roja.

Imatge 6. Mapa topogràfic de la Font Roja Font: Estepa-UV
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Un vessant addicional és el relacionat amb la pre-
venció d’incendis forestals en l’àmbit del parc. El 
canvi en la composició de les masses vegetals, 
reduint la presència d’espècies piròfites d’alta 
inflamabilitat i afavorint la cobertura d’espècies 
rebrotadores, disminueix la inflamabilitat de les 
masses forestals, redueix el risc d’ignició, afavo-
reix l’extinció dels incendis i permet una recolo-
nització més bona mitjançant rebrot dels peus 
cremats, cosa que evita l’agressiva competència 
colonitzadora per llavor que exerceixen els pins i 
altres espècies piròfites després d’incendi. En la 
mateixa línia d’actuació de prevenció d’incendis 
també cal destacar les actuacions orientades a 
mantindre una estructura de paisatge en mosaic, 
afavorint el manteniment dels espais agrícoles 
mitjançant la llaurada i sembra de camps sense 
cultivar. Una actuació que permet mantindre dis-
continuïtats en les masses forestals que eviten la 
propagació d’incendis forestals.

Pel que fa a la línia d’actuació descrita, es fan ac-
tuacions destinades a mantindre les infraestructu-
res de defensa contra incendis que preveu el Pla 
de prevenció d’incendis forestals del parc natural, 
a fi de mantindre’n la funcionalitat en cas d’emer-
gència, i permetre així un accés ràpid i segur dels 
equips d’extinció en cas de necessitat. S’hi han dut 
a terme específicament actuacions importants de 
millora de la xarxa viària del parc natural, a fi de 
facilitar l’accés en cas d’emergència. És important 
destacar també dins del programa de conservació 
de l’ecosistema, la represa al novembre dels tre-
balls d’avaluació de les poblacions d’herbívors que 
hi ha al parc natural, amb una tercera prospecció en 
el marc de les actuacions encaminades a la gestió 
de les poblacions d’eixes espècies. Una avaluació 
que permetrà disposar d’una base de coneixement 
més sòlida sobre la qual fonamentar les mesures 
adequades de gestió de les dites poblacions.

Quant a les actuacions corresponents a la gestió 
de l’ús públic i la gestió de les relacions amb l’en-
torn social s’ha de dir que en l’exercici del 2019 

s’han continuat les actuacions de manteniment i 
millora de les infraestructures de l’ús públic que 
hi ha al parc.

Finalment, cal destacar la consolidació de l’acti-
vitat de la comissió científica dels parcs naturals 
de la Font Roja i la serra de Mariola, que suposa la 
base fonamental per al desenvolupament de l’ac-
tivitat cientifica en l’àmbit del parc, coherent amb 
els criteris de gestió estratègica, que fonamenten 
les polítiques de gestió en un coneixement cientí-
fic al més ampli possible. S’hi ha de destacar l’ini-
ci de línies importants d’investigació tant des de 
l’estació científica de la Universitat d’Alacant com 
des de l’òrgan gestor del parc natural, que han 
suposat l’execució de l’avaluació exhaustiva de di-
verses parcel·les en el Carrascal, amb la finalitat 
d’obtindre una «radiografia» tan precisa com siga 
possible de la situació actual del Carrascal i de les 
perspectives d’evolució futura.

3.1.3. Accessibilitat al patrimoni i paisatge

Sens dubte, més enllà de les eines que hi ha, com 
les noves tecnologies per a accedir a la informació 
i coneixement que ens aporta el parc, el més im-
portant per a fer accessible el patrimoni natural i 
cultural del parc són les accions vinculades a la 
sensibilització i molt relacionades amb l’educació 
ambiental. Hi destaquen les accions d’acolliment 
amb escoles i centres educatius. Els objectius de 
l’acció són:

• Comunicar i transmetre els valors de l’espai na-
tural.

• Transmetre la importància de la preservació del 
conjunt dels espais naturals en l’àmbit autonò-
mic, estatal, etc.

• Conscienciar de la fragilitat dels nostres ecosis-
temes i de la necessitat d’adoptar mesures per 
a conservar-los.

• Fomentar els comportaments respectuosos i 
compromesos amb la conservació del patrimo-
ni natural i cultural.

Tipus de visita Nre. grups 2018 Nre. grups 2019 Nre. total persones 2018 Nre. total persones 2019

Visita concertada  
(servei d’acolliment)

52 49 1.968 1.847

Visita autoritzada 149 160 7.225 7.830

TOTAL 201 209 9.193 9.677

Taula 6. Nombre de centres escolars, grups concertats 
atesos i total d’alumnes. 

Font: Memòries de gestió de l’ENP Font Roja (2017-2019)
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• Promoure la participació activa.

Les actuacions es podrien resumir en accions fe-
tes en l’àrea recreativa de la Font Roja (Alcoi). El 
servei d’acolliment en centres escolars amb visita 
concertada consisteix en una explicació perso-
nalitzada entre tres quarts i una hora sobre els 
valors naturals i culturals del parc, a l’entorn del 
centre de visitants i l’àrea recreativa. Complemen-
tàriament el grup pot visitar el centre i veure les 
exposicions i l’audiovisual del parc natural. El ser-
vei està disponible un dia per setmana. 

També es fan un nombre notable d’activitats de 
promoció en les instal·lacions del parc natural de 
la Font Roja. Així, l’equip de promoció, que col·la-
bora en diferents activitats que promouen altres 
entitats (Ajuntament d’Alcoi, Universitat d’Alacant i 
la Fundació Caja Mediterráneo – CEMA Font Roja), 
promou els valors del patrimoni natural i cultural 
de l’espai natural. Es transmet la importància de 
preservar el conjunt dels espais naturals en l’àmbit 
autonòmic, estatal, etc. A més, es consciencia de la 
fragilitat dels nostres ecosistemes i de la necessi-

tat d’adoptar mesures per a conservar-los i es fo-
menta els comportaments respectuosos i compro-
mesos amb la conservació. També s’ha promogut 
la participació activa per al públic familiar.

Les actuacions fetes en els termes municipals 
d’Alcoi i Ibi, sempre de titularitat pública han sigut 
les següents: 

• Realització d’itineraris temàtics o activitats 
guiades dirigides al públic en general. General-
ment en cap de setmana, amb una periodicitat 
mensual o bimensual.

• Promoció de campanyes coordinades per la 
xarxa de parcs naturals.

• Promoció de celebracions d’àmbit regional o in-
ternacional (dia mundial de ...).

• Difusió d’exposicions temporals en el centre de 
visitants.

• Disseny de l’activitat i temàtica, a vegades amb 
la col·laboració d’alguna entitat local.

• Promoció i difusió de l’activitat (subscriptors, 
pàgina web, xarxes socials, etc.)

• Explicació personalitzada o taller de dos a tres 

Taula 7. Activitats de promoció fetes i entitats 
col·laboradores

Font: Memòries de gestió de l’ENP Font Roja (2019)

Activitat de promoció 2019 Entitat col·laborada Assistents

Repoblem l’àrea del santuari -- 24

Anellament en família - Rincón Bello (Petrer) -- 10

Un passeig per l’entorn del riu Serpis Ajuntament d’Alcosser de Planes 48

Coneix el nostre veí, el teuladí Salvem el Teuladí - Grup Reiet d’Anellament 25

Frueix d’una sessió de postural entre carrasques
Ajuntament d’Alcoi. Complex esportiu municipal Eduardo 
Latorre

25

#depajareo per la Font Roja EUROPARC- Espanya 21

Rutes màgiques. Itinerari pel barranc de l’Infern Ajuntament d’Ibi 110

Els pou de neu de la Font Roja Ajuntament d’Alcoi, Museu Arqueològic d’Alcoi i CAEHA 22

Els colors de la nit, coneix les palometes nocturnes del 
Carrascal

-- 52

El poblat ibèric del Puig d’Alcoi Ajuntament d’Alcoi. CAEHA 220

Jornades divulgatives científiques Ajuntament de Cocentaina 60

Aus que venen del nord, aus que venen del sud Grup Reiet d’anellament, World Migratory Bird Day 29

Els colors de la tardor, i altres Setmana europea de prevenció de residus 20

Dia Internacional de les Muntanyes. Pugem junts a la 
Teixereta

Centre Excursionista Amics de les Muntanyes (Ibi) i Cen-
tre Excursionista d’Alcoi

21

TOTAL ASSISTENTS 627
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hores de duració sobre els valors naturals i cul-
turals del parc.

Durant el 2019 es van fer els tallers següents en 
col·laboració amb divereses entitats (taula 9 i 10):

• Taller de cultiu i comercialització de fongs. Or-
ganitza: Universitat d’Alacant i Fundació Caja 
Mediterráneo. CEMA Font Roja, 15-16/3/2019

• Curs d’orquídies. Organitza: Universitat d’Ala-
cant i Fundació Caja Mediterráneo – CEMA Font 
Roja. 12- 13/4/2019

• Jornada sobre bones pràctiques ambientals en 
allotjaments turístics d’interior. Organitza: Uni-
versitat d’Alacant i Fundació Caja Mediterráneo 
-CEMA Font Roja. 10/5/2019

• Curs de fl ora i vegetació de la Font Roja. Orga-
nitza: Universitat d’Alacant i Fundació Caja Me-
diterráneo – CEMA Font Roja. 17-18/5/2019

• Curs de coneixement de les aus. Organitza: Uni-
versitat d’Alacant i Fundació Caja Mediterráneo 
– CEMA Font Roja. 27-28/9/2019

• Curs de bolets. Organitza: Universitat d’Alacant i 
Fundació Caja Mediterráneo – CEMA Font Roja. 
25-29/10/2019

• Curs de rastres de la fauna. Organitza: Univer-
sitat d’Alacant i Fundació Caja Mediterráneo – 
CEMA Font Roja. 8-9/11/2019

A més de tindre presència en premsa, es publica 
el butlletí trimestral informatiu del parc natural de 
la Font Roja, El Galer. La publicació és digital i es 
pretén que la informació siga dinàmica i d’actuali-
tat sobre el parc natural. S’hi fa el disseny i la ma-
quetació. S’arreplega la programació quadrimes-
tral dels continguts, es redacten articles i notícies, 
se seleccionen fotografi es i contingut gràfi c i es 
difon en les xarxes socials i entre persones inte-
ressades. Edició de quatre butlletins a l’any, ver-
sions en castellà i en valencià, a càrrec de l’equip 

tècnic i de promoció del parc natural.

Imatge 7. Portada del butlletí El Galer

3.1.4. Seguretat

Les activitats de vigilància i control en l’àmbit del 
parc natural resulten fonamentals per a garantir 
la preservació de l’espai; per a garantir que no s’hi 
produïsquen impactes negatius i s’apliquen les 
mesures sancionadores pertinents en cas d’in-
fraccions a la normativa vigent en la matèria. Per 
això és fonamental: 

• Planifi car i coordinar l’activitat de vigilància 
amb agents mediambientals, SEPRONA o poli-
cia autonòmica.

• Coordinar l’actuació dels diferents cossos poli-
cials a l’àmbit del parc natural.

• Emetre informes, si fa falta.

Exposició temporal 2019 Entitat col·laborada
Visites
(persones)

#STOP al FOC, en ruta
Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, ACTIO activitats 
educatives

1110

Pinzellades de la Font Roja i Alcoi
Escola Municipal de Belles Arts, Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament d’Alcoi

8663

Un viatge als Pols: un món en perill
Museu de la Biodiversitat, CIBIO, Universitat d’Alacant, 
Ajuntament d’Ibi

20.871

Palometes de la Font Roja. Fotografi ar la natura Obra fotogràfi ca de Josep Durà 5751

TOTAL PERSONES VISITES 36.395

Font: Memòries de gestió de l’ENP Font Roja (2019)Taula 8. Exposicions temporals fetes i entitats 
col·laboradores
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Imatge 8. Portada del butlletí El Galer

Font: Parc natural de la Font Roja

És necessari planifi car i coordinar el treball del 
personal del parc, planifi cant detalladament els 
treballs i actuacions que s’hi han de fer i establint 
el cronograma corresponent. L’objectiu és elabo-
rar una planifi cació adequada dels treballs que ha 
de fer la brigada de conservació i manteniment 
per a optimitzar-ne el treball. Algunes de les ac-
tuacions són:

• Planifi car, organitzar i coordinar els treballs.
• Identifi car necessitats d’actuació.
• Prioritzar i establir calendari d’actuacions.
• Avaluar resultats.
• Reunions mensuals amb la resta de brigades de 

la unitat de gestió i entitats implicades (ofi cina 
comarcal, agents mediambientals i altres). 

Al fi nal són unes deu reunions a l’any i el respon-
sable és qui fa de director-convervador del parc.

El parc natural de la Font Roja també disposa d’un 
pla de regulació i gestió de la formació que rep el 
personal del parc. L’any 2019, s’hi van fer les acti-
vitats següents: 

• Brigada de conservació i manteniment. Per a 
capatàs, curs de formació de moto-serra. PN 
Serra de Mariola. 35 h. Desembre del 2019

• Equip de promoció, Setmana de la Biodiversitat, 
Alcalà de Xivert. 40 h. 6-9/5/2019.

• Equip de promoció i equip tècnic, Jornada de tre-
ball «Formació Seguiment de Fauna». Parc natu-
ral Hoces del Cabriel. 11/11/2019

• Equip tècnic. Jornada «La gestió forestal i els 
incendis forestals». València. 4.6.2019.

• Direcció, formació «Jornades gestió de boscos 
madurs - EUROPARC Espanya». 20 hores. Terol.

• Tot el personal de parc natural. Formació inter-
na sobre el projecte «Boscos Madurs», per part 

del servei tècnic de la Direcció General. Diverses 
sessions.

• Tot el personal de parc natural. Formació interna 
sobre el projecte de cens d’ungulats, per part del 
servei tècnic de la caça. Diverses sessions.

Durant l’any 2019, els agents mediambientals de 
la comarca de l’Alcoià han exercit una sèrie de 
funcions i faenes dins dels límits del parc natural 
del Carrascal de la Font Roja i l’àrea d’amortiment, 
unes per iniciativa pròpia i altres de concretes en-
comanades des de la prefectura de comarca, la 
direcció territorial o la direcció general del medi 
natural, entre les quals cal destacar les següents:

• Serveis d’informació, control i vigilància en general. 
• Informe, gestió i seguiment dels expedients de 

tractaments silvícoles, aprofi taments forestals i 
plans de gestió forestal.

• Seguiment de declaracions responsables per a 
tales de poca importància.

• Informes de resposta a sol·licituds d’informació 
sobre incompliments de normativa requerits 
per l’Ajuntament d’Alcoi.

• Informes emanats de sol·licituds de visites 
d’inspecció d’expedients sancionadors (residus 
(1), construcció (1)).

• Informe i control de proves esportives o d’esplai 
i posterior inspecció de les afeccions efectives.

• Control i seguiment de les condicions per al 
desenvolupament de les activitats d’investiga-
ció científi ca autoritzades.

• Control de les persones autoritzades per l’Ajunta-
ment d’Alcoi per a la retirada de restes de poda i ar-
bres caiguts en la muntanya pública de Sant Antoni.

• Campanya informativa anual (verbal i amb car-
tells) sobre les condicions que s’han de complir 
i prohibicions en l’aprofi tament de bolets.

• Serveis de vigilància en actes d’afl uència mas-
siva (pelegrinatges, activitats esportives, etc.)

• Serveis especials per Pasqua per al control 
d’acampades, cremes agrícoles i ús de les àrees 
recreatives, fonamentalment en èpoques amb 
risc màxim d’incendis forestals.

• Informe sobre l’estat i ompliment dels depòsits 
de prevenció d’incendis forestals.

• Informe sobre danys produïts per les pluges en 
camins i infraestructures de prevenció d’incendis. 

• Control dels tractaments silvícoles en el traçat 
de línies elèctriques.

• Informe sobre abocaments d’aigües residuals 
no autoritzats.

• Serveis per al control de la circulació de vehi-
cles (amb motor o sense).

• Serveis generals de vigilància i inspecció relatius 
a la caça.
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• Serveis de control del furtivisme.
• Control de les batudes autoritzades.

Un altre dels projectes que s’ha de destacar és el 
voluntariat ambiental, amb la promoció i el suport 
d’altres instàncies com la Universitat d’Alacant. 
Així destaca el projecte «Net to Net» que tria com 
un dels escenaris principals el parc natural de la 
Font Roja. Un programa que impulsa la Fundació 
Caja Mediterráneo i amb el suport de la Univer-
sitat d’Alacant, a través de l’estació científi ca Font 
Roja Natura i l’Ajuntament d’Alcoi, que ha rebut una 
subvenció de 30.000 euros, és un programa de vo-
luntariat ambiental que té com a fi nalitat estudiar 
els efectes del canvi climàtic. En concret, s’estudia 
el canvi climàtic a través de la incidència ambien-
tal en les plantes i es tenen en compte factors com 
la rotació, la fl otació, la fructifi cació o l’eixida de 
les fulles. No obstant això, el projecte «Net to Net» 
no solament se centra en el parc natural de la Font 
Roja, sinó també en la serra de Crevillent i en la 
de Carrasco i la Vall de Múrcia. El president de la 
Fundació CAM va comentar en el seu moment que 
el projecte era molt positiu, no només perquè tenia 
la part científi ca, sinó també la part de formació, 
ja que és un programa de voluntariat en el qual 
participen estudiants.

Finalment s’ha d’assenyalar que hi ha una xarxa 
de mitjans de vigilància fi xos. Els observatoris que 
tenen la Font Roja dins de la cobertura visual són 
quatre: el del Menejador (Alcoi) dins del mateix 
parc del Carrascal de la Font Roja, el del Salviar 
(Xixona), el del Reconco (Biar) i el del Teix (Agres) 
en el parc natural de la serra de Mariola. 

D’altra banda hi ha unitats de vigilància mòbils 
que actuen en alguna proporció al parc i ateses 
les necessitats peremptòries que té. Són: 

• Unitats ordinàries: amb un operari, vehicle 
tot-terreny i material de comunicació i vigilàn-
cia. Per la serra de Mariola actuen un total de 
cinc unitats, assignades per comarques a una 
àrea determinada.

• Unitats motoritzades: amb tres operaris amb un 
vehicle tot-terreny i dos motocicletes. En el par-
ca natural actua una unitat.

• Unitats polivalents: amb operaris acompanyats 
de voluntaris, que es desplacen per equips amb 
vehicle tot-terreny i a peu. En el PN n’actuen tres.

• Unitat helitransportada: amb un helicòpter amb 
tecnologia de transmissió, un pilot i un opera-
dor de càmera. Actua en tot el territori valencià.

Finalment, s’han d’assenyalar les brigades ru-

rals d’emergència. Són brigades d’extinció però 
també poden fer funcions de vigilància i pre-
venció durant els dies en què es declara nivell 
de preemergència per risc d’incendis (Previfoc) 
2 i 3. S’ha de destacar la presència de la brigada 
situada al parc natural de manera permanent a 
la caseta de Peons Caminers CV-797 km 5.5, al 
llarg de tot l’any. La componen cinc persones i 
una autobomba de 3.500 litres amb conductor. 
Durant els dies declarats d’alerta 3 o preemer-
gència extrema fa faenes de vigilància a la co-
marca i al parc natural.

3.1.5. Governança

Hi hem de destacar el Consell Rector, la formació 
del qual ja s’esmenta en la primera part de l’in-
forme i en el qual hi ha representants d’entitats 
públiques i privades, també multiescalar i inter-
disciplinari. 

Imatge 9. del Consell Rector del parc de la Font Roja

Font: Memòries de gestió de l’ENP Font Roja (2018)

En relació al dia a dia del parc, conforma un equip 
de huit persones, que treballen al parc natural de 
la Font Roja. Destaca el director (Salvador Palop), 
el tècnic de l’ENP (Toni Pellicer); l’equip de promo-
ció que formen dos persones (Pep Cantó i Jordi 
Acosta), al qual s’uneix una persona més de re-
forç, Jésica Cañete. I després hi ha la brigada de 
conservació i manteniment amb quatre persones: 
Toni Santoja, Antonio Pérez, Juan Luís Parres i Ju-
lio C. Pérez.5

A fi  d’aconseguir la màxima efi càcia amb els re-
cursos disponibles, és necessari planifi car i coor-
dinar el treball del personal del parc, planifi cant 
detalladament els treballs i actuacions que s’hi 

5  Entrevista a Jordi Tormo Santoja, president del Consell Rector del 
parc natural de la Font Roja. 
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han de fer i establir la corresponent agenda labo-
ral. L’objectiu és elaborar una planificació adequa-
da de les faenes que ha de fer l’equip de promoció 
i divulgació optimitzant el seu treball. Això es fa a 
través de les accions següents:

• Planificar, organitzar i coordinar els treballs: re-
unions mensuals de treball.

• Identificar necessitats d’actuació.
• Prioritzar i establir calendari d’actuacions.
• Avaluar resultats.

Destaca el Consell de Protecció que és l’òrgan de 
participació del parc i es fa necessari organitzar-ne 
el funcionament de manera adequada per a garan-
tir la participació de totes les institucions, entitats i 
col·lectius relacionats amb la conservació del parc 
natural. Entre les actuacions que fa destaquen:

• Coordinació amb la presidència del Consell de 
Protecció.

• Elaboració i manteniment de les llistes de mem-
bres.

• Preparació i celebració de les reunions del Con-
sell de Protecció.

• Redacció de les actes de cada reunió.
• Organització dels aspectes necessaris de funci-

onament del Consell de Protecció.
• Elaboració de tota la documentació relativa al 

funcionament del Consell (convocatòries, actes, 
documents informatius, propostes, etc.).

En l’àmbit territorial del parc natural conflueixen 
diferents institucions i organismes públics, i enti-
tats privades o propietaris de terreny privat. Unes 
institucions i entitats (ajuntaments, conselleries, 
diputacions provincials, etc.) que en el marc de les 
seues competències poden desenvolupar actuaci-
ons que adequadament coordinades i orientades 
cap a la cooperació poden repercutir beneficiosa-
ment en la conservació del parc natural.

ENTITAT PARTIDA / ACTUACIÓ IMPORT

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, canvi 
climàtic i Desenvolupament Rural

Brigada de conservació i manteniment 111.256,70 €

Equip de promoció i difusió 65.515,87 €

Brigada biodiversitat Xarxa Natura 2000 9.998,02 €

TOTAL anual 186.770,59 €

ENTITAT PARTIDA / ACTUACIÓ IMPORT

Estació científica Font Roja Natura Alcoi. Uni-
versitat d’Alacant

Personal 17.000,00 €

Manteniment de l’edifici Font Roja Natura 7.000,00 €

TOTAL anual 24.000,00 €

ENTITAT PARTIDA / ACTUACIÓ IMPORT

Ajuntament d’Alcoi. Departament de Medi 
Ambient

Manteniment d’edificis 26.829,50 €

Infraestructures mediambientals 4.926,61 €

Actuacions forestals 15.122,86 €

Actuacions mediambientals 18.575,11 €

TOTAL anual 65.454,08 €

Taula 10. Inversions al parc natural de la Font Roja 2019 Font: Memòria de gestió de l’ENP Font Roja (2019)

ENTITAT PARTIDA / ACTUACIÓ IMPORT

Ajuntament d’Ibi - Departament de Medi Ambient. 
Col·labora Universitat d’Alacant

Tractaments silvícoles mitjançant ramat dos mesos 3.500 €

Repintada i canvi de senyalística de la PR-127 10.454,40 €

Reparació de tanques 2.500 €

Desbrossament de camins 3.200 €

TOTAL anual 19.745,40 €

ENTITAT PARTIDA / ACTUACIÓ IMPORT

Fundació Caja Mediterráneo CEMA Font Roja Personal i manteniment de l’edifici FRN (estimació segons 
dades anys anteriors)

55.000,00 €

TOTAL anual 55.000,00 €

Taula 9. Inversions al parc natural de la Font Roja 2018 Font: Memòria de gestió de l’ENP Font Roja (2018)
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Entre les actuacions fetes en els dos últims anys 
(2018 i 2019), destaquen les que hi ha tot seguit, 
són reflex del que s’ha anomenat la intel·ligència 
col·lectiva, i fruit de processos que també definei-
xen un territori innovador:

Conveni edifici Font Roja Natura
Conveni de col·laboració entre la Generalitat Va-
lenciana a través de la Conselleria de Territo-
ri i Habitatge, l’Ajuntament d’Alcoi, la Universitat 
d’Alacant i Caja Mediterráneo per a adequar i 
posar en funcionament un centre d’investigació, 
difusió i interpretació dels valors ambientals de 
l’espai natural del parc natural del Carrascal de la 
Font Roja. Alcoi, 29 de novembre del 2004.

Col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcoi
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Al-
coi, gràcies al qual l’espai natural té assignat un 
guarda municipal en l’àrea recreativa del santu-
ari. Contacte i col·laboració amb el Departament 
de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi sobre as-
pectes relacionats amb àrees recreatives de Sant 
Antoni i el santuari, el funcionament de l’edifici 
Font Roja Natura i altres projectes conjunts.

Col·laboració amb l’Ajuntament d’Ibi
Contacte i col·laboració amb el Departament de 
Medi Ambient de l’Ajuntament d’Ibi, estació biolò-
gica Torretes - Jardí Botànic i el Museu de la Bio-
diversitat.

Col·laboració amb la Fundació Caja Mediterráneo 
CEMA - Font Roja
Col·laboració amb l’entitat del CEMA Font Roja, di-
verses activitats divulgatives, i la coordinació en el 
funcionament conjunt de l’edifici Font Roja Natura.

Col·laboració amb la Universitat d’Alacant
Col·laboració amb l’estació científica Font Roja 
Natura (Alcoi) per a fer activitats de manera con-
junta, i coordinar el funcionament conjunt de l’edi-
fici Font Roja Natura.

Col·laboració amb l’estació biològica Torretes 
- Jardí Botànic (Ibi), que també coordina amb el 
parc natural de la Font Roja diferents faenes.

Altres col·laboracions
Coordinació i comunicació amb la Diputació d’Alacant.

Coordinació i comunicació amb altres conselleri-
es competents en matèries de la gestió del parc 
natural. Col·laboració amb la Direcció General de 
Prevenció d’Incendis.

Coordinació i comunicació amb propietaris de fin-
ques en l’àmbit del parc natural.

Gestió de relacions amb entitats de caràcter privat 
que puguen estar relacionades amb la gestió del 
parc natural.

IV. REPERCUSSIONS SOCIOECONÒMIQUES EN 
L’ENTORN I OPORTUNITATS D’OCUPACIÓ

4.1 Descripció de la situació actual. Reptes actu-
als i espai turístic

Els reptes principals per al parc ara mateix són: 

• Gestió del bosc madur en un temps de canvi  
climàtic.

• Control de les espècies exògenes que generen 
problemes greus per a la flora (arruí, mufló).

• Regulació de l’accés de visitants i trànsit rodat 
amb cotxe.

• Adequació dels usos públics amb caràcter  
sostenible.

• Recuperació del patrimoni cultural i material.
• Promoció de la investigació científica aplicable 

al parc.

En el context del programa de gestió d’ús públic, es 
mantenen les infraestructures, equipaments i senya-
lització. Per això es doten serveis com ara aparca-
ment, serveis públics, taules i zona recreativa. També 
per a donar servei i acolliment al visitant que visita 
l’àrea. S’adeqüen i mantenen els diferents equipa-
ments d’ús públic de l’àrea recreativa de la Font Roja, 
així com la senyalització associada a la zona.

La descripció d’actuacions són:

• Actuació feta al terme municipal d’Alcoi, en ter-
reny de titularitat pública.

• Manteniment i restauració de taules de fusta de 
les diferents zones d’ús públic.

• Desbrossament anual de les zones enjardina-
des de l’àrea recreativa del santuari.

• Manteniment de baranes de fusta i escales que 
delimiten cada àrea.

• Adequació de l’àrea recreativa de la Font Roja 
amb motiu de la celebració anual de la romeria 
a la Font Roja.

• Delimitació amb tancament de pals en zones 
enjardinades.

• Manteniment de taules.
• Reparació de baranes de la zona recerativa.
• Manteniment de nova senyalització que indica 

l’àrea recreativa de la Font Roja.
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D’altra banda, el parc natural de la Font Roja dis-
posa de diversos itineraris per al visitant, on s’ha 
de garantir en tot moment la conservació de l’en-
torn i la seguretat. Els itineraris principals són: la 
ruta del Menejador, el barranc de l’Infern i el xico-
tet itinerari. A banda, hi ha altres rutes PR i GR que 
també transiten pel parc. És fonamental adequar 
i mantindre els diferents itineraris senyalitzats. 
A més, s’ha de compatibilitzar l’ús dels diferents 
itineraris i el senderisme amb la conservació de 
l’entorn. Corregir impactes en sendes i camins 
causats per l’ús. Disposar d’una xarxa de camins 
en bon estat i accessible en qualsevol emergència 
que puga ocórrer i garantir una resposta segura 
i ràpida. Adequar i millorar la senyalització i els 
equipaments que hi ha en els itineraris del parc.

Imatge 10. Publicitat d’activitats

Font: Font Roja

Així, les actuacions que s’hi han de fer se centren 
en els termes municipals d’Alcoi i ibi, de titularitat 
pública. També en la correcció de canaletes i cu-
netes per problemes de regallament. Al seu torn, 
es poda i desbrossa de manera selectiva per a 
mantindre en condicions les sendes.

La disposició de senyals en bon estat de conserva-
ció és una condició important perquè els visitants 
puguen fruir de manera satisfactòria de la visita, 
alhora que se’n minimitzen els impactes nega-
tius. Les actuacions fetes van dirigides a disposar 
d’una xarxa de senyals mínima i efi caç, d’acord 
amb les necessitats del parc natural. 

Senyalització d’accessos i itineraris de forma clara, 
per a poder guiar els visitants.

Informar dels usos permesos i no permesos, i de 
les actituds positives i negatives per a minimitzar 
els impactes negatius.

Mantindre en bon estat d’ús els senyals i indicaci-
ons actuals mitjançant revisions periòdiques.

Adequar i millorar la senyalització dels equipa-
ments i els itineraris del parc.

Les actuacions fetes als termes municipals d’Alcoi 
i d’Ibi i en terrenys de titularitat pública han sigut, 
durant el 2019: 

• Recol·locació i neteja de senyals com a conseqüèn-
cia d’actes vandàlics en diversos punts del parc.

• Manteniment de la nova senyalització que indica 
l’àrea recreativa de la Font Roja: quinze senyals

• Reparació del cartell de fusta de l’àrea recreativa 
de Sant Antoni.

Finalment, cal fer esment al Centre de Visitants 
de la Font Roja, els principals objectius del qual 
han sigut:

• Donar un bon servei de les instal·lacions i equi-
paments expositius.

• Revisar continguts i rigorositat del material 
exposat.

• Millorar i renovar periòdicament el material 
exposat.

A més, van dur a terme exposicions permanents:

• «El laberint del cor verd» i «Els rostres de l’aigua», 
exposició fotogràfi ca cedida per CEMA-Font Roja 
Fundació Caja Mediterráneo.

• Energies renovables, amb el patrocini de l’Ajun-
tament d’Alcoi.

• «100% natural», exposició fotogràfi ca cedida per 
CEMA-Font Roja Fundació Caja Mediterráneo.

• «El bosc interior», amb el patrocini de l’Ajunta-
ment d’Alcoi i CEMA-Font Roja Fundació Caja 
Mediterráneo.

• «La Font Roja en un clic», del parc natural de la 
Font Roja.

I noves exposicions temporals (any 2019):

• «#STOP al FOC, en ruta». Del 14 de gener al 3 de 
febrer del 2019. Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals, ACTIO activitats educatives.

• «Pinzellades de la Font Roja i Alcoi». Del 8 de 
juny al 15 de setembre del 2019. Escola Muni-
cipal de Belles Arts, Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament d’Alcoi.
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• «Un viatge als Pols: un món en perill». Del 15 de 
juny del 2019 al 15 de gener del 2020. Museu 
de la Biodiversitat, CIBIO, Universitat d’Alacant, 
Ajuntament d’Ibi.

• «Palometes de la Font Roja. Fotografi ar la Na-
tura». Des del 23 de novembre del 2019. Obra 
fotogràfi ca de Josep Durà.

Altres de les funcions del centre de visitants de la 
Font Roja és informar i transmetre els valors de l’es-
pai natural, i la importància de preservar el conjunt 
dels espais naturals en l’àmbit autonòmic. A més, 
s’intenten fomentar els comportaments respectuo-
sos i compromesos amb la conservació del patrimo-
ni natural i cultural. D’altra banda, es dona informa-
ció sobre les rutes senyalitzades del parc natural. 
També es dona informació sobre les normes i reco-
manacions de visita i sobre l’oferta turística del parc 
natural i la comarca. L’atenció és directa a tota per-
sona que entra en el centre de visitants a la recerca 
de qualsevol tipus d’informació referida al parc na-
tural (itineraris, informació general, activitats, allot-
jaments turístics, etc.) o d’àmbit comarcal. Servei 
oferit diàriament (de dilluns a diumenge, i festius) en 
horari d’atenció al públic de 9.30 a 14 hores. 

Al llarg de l’any 2019 s’hi van atendre 37.445 per-
sones (taula 11). Els visitants al parc en el 2020 (a 
data de 5 de novembre) són 26.634, és a dir, els 
qui passen per les ofi cines. Xifres a les quals s’han 
de sumar els visitants que sí que van al parc, però 

que no passen per les ofi cines. Cosa que indica 
que en el context de la pandèmia els espais natu-
rals s’han revaloritzat notablement.

Finalment, cal establir la promoció de la marca 
d’«Espais naturals», promovent mecanismes i 
criteris que asseguren l’activitat socioeconòmi-
ca sostenible, dins dels objectius de conservació 
i preservació del parc natural. L’any 2019 es dona 
continuïtat a les certifi cacions obtingudes durant 
el 2018, i es passa de les 120 empreses que hi ha-
via a la fi  del 2018 a les 132 empreses el 31 de de-
sembre del 2019. En total se certifi quen dotze no-
ves empreses. No hi ha hagut baixes en el període 
dit. Les llicències per família s’agrupen en: huit per 
a productes artesans, seixanta-dos per a producte 
natural i seixanta-dos per a turisme de naturalesa.

L’evolució de la marca des de la data de llança-
ment es resumeix com hi ha tot seguit:
• Any 2011: se certifi quen 34 noves empreses.
• Any 2012: se’n certifi quen 23, fi ns a arribar a un 

total de 57 empreses.
• Any 2013: se’n certifi quen 29 de noves, fi ns a 

arribar a un total de 83 empreses; se’n tramiten 
tres baixes (dos voluntàries per cessament de 
negoci i una de derivada de l’incompliment de 
la normativa aplicable).

• Any 2014: se’n certifi quen dènou de noves, fi ns 
a un total de 96, ja que sis són baixa per dife-
rents motius.

Tipus de visita Nre. de 
visitants

Nre. de 
visitants

Nre. de 
visitants

Nre. de 
visitants

Nre. de 
visitants

Nre. de 
visitant

Nre. de 
visitants

Nre. de 
visitants

2012 2013 2014 2015 2016 s 2017 2018 2019

Visita estimada 10.170 9.899 5.211 8.225 5.094 5.708 3.665 4.354

Visita concertada 1.884 3.165 4.424 5.770 2.566 3.183 1.968 1.847

Visita autoritzada 6.800 6.537 8.612 8.157 6.363 8.477 7.225 7.830

Visita informada 25.676 26.682 26.767 25.806 23.863 17.368 23.214 23.414

TOTAL 44.530 46.283 45.014 47.958 37.886 39.863 36.072 37.445

Taula 11. Visites al parc natural de la Font Roja (2019) Font: Memòria de gestió de l’ENP Font Roja (2019)

Gràfi c 3. Visites al parc natural de la Font Roja (de 1999 al 2019)
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Imatge 12. Restaurant
Font: Miguel López

Imatge 13. Senyalística diferenciada Font: Miguel López

Imatge 14. Patrimoni cultural. Pou de neu del Canyo
Font: Miguel López Imatge 17. Activitats guiades d’empreses del parc

Imatge 11. Productes oferits al parc natural de la Font Roja
Font: www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-font-roja/
productos-certifi cados-del-parque 
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Imatge 15. Rutes senderistes Font: Miguel López

Imatge 16. Paisatges i recursos culturals i naturals Font: Miguel López
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• Any 2015: se’n certifi quen díhuit de noves, fi ns a 
un total de 112; n’hi ha dos baixes.

• Any 2016: se’n certifi quen deu de noves, fi ns a 
un total de 117; n’hi ha tres baixes.

• Any 2017: se’n certifi quen dos de noves, fi ns a 
un total de 112; n’hi ha set baixes.

• Any 2018: se’n certifi quen onze de noves, fi ns a 
un total de 120; n’hi ha cinc baixes.

En el 2019, no hi ha cap baixa. 

V. CREACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ 
INTEL·LIGENT. REQUISITS EN LA GOVERNANÇA I 
AGENTS CLAU DEL PARC NATURAL

Un espai natural amb gestió intel·ligent es de-
fi neix com una àrea natural protegida on certes 
tecnologies habilitadores faciliten un desenvolu-
pament socioeconòmic sostenible mitjançant la 
interacció i integració del visitant amb els recur-
sos naturals objecte de protecció, i que, adequa-
des a les directrius defi nides per a conservar el 
patrimoni natural, permet d’una manera innova-
dora millorar la qualitat i experiència del lloc amb 
un cert grau de seguretat i accessibilitat.

5.1. Percepció sobre els aspectes tangibles i in-
tangibles que consideren, o no, la Font Roja un 
espai innovador

La biodiversitat està molt present al parc natural, 
la qual ha de ser combinada amb uns usos tradi-

cionals i una conservació adequada a les neces-
sitats de l’espai i de l’entorn. Hi ha una vinculació 
emocional d’Alcoi amb la Font Roja i també amb la 
resta de la comarca. Això és conseqüència de les 
tradicions associades a l’espai, que el fan també 
un lloc emblemàtic i molt vinculat a factors identi-
taris, ja que és un espai d’ús i fruïció de la població 
local, en trobar-se en una localització estratègica i 
fronterera (entre les valls del joguet i del tèxtil, les 
àrees industrials i rurals de la zona). L’accessibi-
litat, la relació amb la població local i la riquesa 
natural fan que siga un territori especial per a de-
senvolupar projectes sostenibles i innovadors.

La introducció de noves tecnologies en relació amb 
la Universitat i altres institucions en el camp de les 
investigacions i compartint el coneixement, és una 
pràctica també emblemàtica en l’espai. S’intenta 
innovar en l’educació ambiental en el context de 
les noves tecnologies en el camp de la divulgació i 
prenent com a base l’ús de les xarxes socials.

A la connexió amb l’entorn i la societat, el parc és 
un proveïdor de serveis ambientals per als habi-
tants de la zona i per a la gent que el visita. Sobre-
tot per a les zones urbanes pròximes és un refe-
rent en relació a la qualitat de vida que ofereix i als 
valors ambientals i culturals. És un entorn on es 
poden fer moltes activitats respectuoses amb la 
conservació, combinant-les amb la utilització de 
les noves tecnologies. I també cal destacar que els 
municipis obtenen una rendibilitat, més enllà de 

Imatge 18. Edifi ci de la Font Roja. Espai expositiu i 
activitats culturals i d’educació ambiental

Font: Elaboració pròpia

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   225Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   225 13/12/21   10:2013/12/21   10:20



226

EL CAS DE LA FONT ROJA 

l’econòmica. Sense oblidar-nos dels estudis fets 
amb universitats i la implicació d’altres instàncies 
i actors de la Conselleria i de les administracions 
públiques. 

S’hi apliquen les noves tecnologies, des de les 
imatges 3D, l’estudi d’estratifi cació de sòls i 
superfícies, que són importants per a la innova-
ció. I un altre element d’interés i molt important 
és la innovació i la transferència de coneixement, 
que es genera al parc, a través de les investigaci-
ons de les universitats, a través dels projectes de 
tesis doctorals o de TFM. Fins i tot, amb les visites 
d’alumnat de postgraus. I això fa que també siga 
permeable a la societat. 

La Innovació l’entenem com aquell canvi en po-
sitiu i transformació integral, més enllà de la in-
corporació de NTIC i de benefi cis econòmics, que 
supose un avanç, també social i mediambiental, 
en el territori en el qual habitem. 

D’altra banda, s’ha d’assenyalar que hi ha projec-
tes que afortunadament no han arribat a terme, 
com ara hotels en el santuari, o polígons industri-
als poc innovadors. Cal no oblidar alguns projectes 
esportius que han donat lloc al desenvolupament 
d’activitats en el medi natural (carreres de motos), 
que no són compatibles amb la conservació de 
l’espai natural, la biodiversitat i el patrimoni natu-
ral. Les inversions són cares en temes d’educació 
ambiental, i això a vegades fa que no s’aprofi ten 
els recursos que hi ha per a la formació i qualifi ca-
ció en temes ambientals. Tampoc hi ajuda el que 
antigament hi havia una institució com la CAM, que 
suportava certes activitats i inversions en l’espai, i 
que ara ja no existeix. I en el context actual de crisi 
permanent i d’altres prioritats «més peremptòri-
es» (aguditzades per la Covid-19), l’administració 
pública no pot afrontar les inversions necessàries 
i accions que mantenia l’extinta CAM.

I el que cal tindre clar és que el parc no té com a 
prioritat principal el turisme, sinó la conservació 
ambiental. La conservació de valors i recursos per 
a la biodiversitat. A partir d’ací, sí que es poden 
contemplar usos compatibles, com és el recreatiu 
i el turístic. Però sense contemplar l’espai com un 
parc temàtic, sinó com un ecosistema, en el qual 
és important l’equilibri entre accions, inversions, 
activitats i usdefruits. 

Un altre dels aspectes negatius seria el manteni-
ment de les activitats agràries, ja que molts propi-
etaris no troben els recursos ni els mitjans per a 
poder fer-les compatibles amb la rendibilitat eco-

nòmica. I això és un problema, per a mantindre el 
paisatge i algunes activitats tradicionals del lloc.

Un hàndicap és que ara en el context de la Co-
vid-19 s’han posat de moda espais naturals com 
la Font Roja. Això ha disparat les visites a espais 
amb una notable diversitat en recursos ambien-
tals, i cal gestionar la capacitat de càrrega de la 
gent que els visita. Un altre és la rendibilitat de 
l’agricultura de muntanya, que fa difícil mantindre 
fi nques i cultius dins del parc, que el dota d’un mo-
saic diferenciat de paisatges culturals. 

En ser un espai d’una gran atracció, suposa que 
la capacitat del parc es desborde, i que dies en-
tre setmana fa que el pàrquing estiga quasi ple, la 
qual cosa genera un impacte fort. Potser per ser 
un bosc madur, que capta l’atenció dels visitants, 
que implica problemes d’espai.

Imatge 19. Grup focal amb els stakeholders.

Font: elaboració pròpia

L’ENP de la Font Roja genera benefi cis diversos en 
el conjunt del territori en el qual s’emplaça. Entre 
els quals podem citar: 

a) SOCIALS

Vinculació de l’espai amb els habitants d’Alcoi, 
amb la percepció que Font Roja «és part de ta 
casa». La població sempre se sent molt vinculada 
al parc, cosa que fa que la gent tinga més cura, en 
sentir-lo seu, i això és positiu.

El parc també és proveïdor de serveis, per a la po-
blació (educació ambiental) i també des del punt 
de vista turístic i productiu (productes amb label 
de qualitat). 

És el lloc d’esplai d’Alcoi i d’Ibi (la solana).
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b) CULTURALS

Els usos tradicionals que hi ha a la Font Roja, per 
a la societat local, són importants com a valedors 
de la identitat territorial.

És el testimoniatge d’activitats tradicionals com 
els pous de neu, les carboneres, l’agricultura de 
muntanya, els caves i els masos. Aporta un valor 
cultural.

Activitats d’usos i tradicions. I està molt vinculada 
a la tradició literària i pictòrica de l’espai. 

És un espai en el qual es genera molt de coneixe-
ment, és un dels parcs o el parc més conegut de 
la província d’Alacant i el més estudiat. El mateix 
edifici, més enllà de l’aparent i aparatós «arma-
tost», és un lloc que alberga coneixement i genera 
moltes activitats de sensibilització, interpretació, 
exposicions, conferències, presentacions de llibre, 
concerts. Per tant, és un lloc de trobada única i en 
un espai molt important, que s’ha convertit en un 
referent. 

c) ECONÒMIC

És un motor tractor per al turisme i altres establi-
ments de la zona.

S’observa com una oportunitat. Allotjaments de 
turisme rural, que hi ha dins del parc i que es be-
neficien del valor. I és una oportunitat de generar 
valor econòmic. Però realment està poc aprofitat 
i hauria d’anar una mica més enllà perquè hi ha 
la possibilitat de fruir de les aus, d’altres serveis, 
més enllà del que tradicionalment s’ofereix. Infor-
mació de flora. Per tant, té molt de potencial en-
cara. 

d) AMBIENTAL

És pulmó de la província d’Alacant i un espai de 
transició entre l’interior i la costa, frontera provin-
cial (València-Alacant). D’altra banda, destaca el 
tipus de vegetació, difícil de trobar en altres llocs.

La mateixa Font Roja és una representació del 
bosc mediterrani, i suposa un enclavament qua-
si únic. I és important conservar-la en relació als 
processos de canvi climàtic, ja que hi podem pro-
jectar eixes evolucions de cara al futur, i establir 
anàlisis prospectives, tenint informació d’altres 
llocs en relació al tema, de tanta importància per 
a la nostra societat. 

Destaca el valor del paisatge cultural i ambiental, 
que no té res a envejar a d’altres espais del Me-
diterrani, ja que suposa un ecosistema racional-
ment distribuït. 

5.2. Actors, accions i eines per a fer de la Font 
Roja un espai intel·ligent

Las entitats públiques (locals i supralocals), amb 
les entitats privades (empreses), poden afavorir la 
innovació territorial al parc natural de la Font Roja 
a través d’accions que podem resumir en les que 
hi ha tot seguit. 

a) LOCALS

• Promoure la major connexió entre les entitats 
presents al parc, aprofitant l’espai de l’edifici de 
la Font Roja Natura, que és propietat de l’Ajun-
tament. 

• Actuar sobre l’espai dels antics xalets, que hui 
estan en ruïnes.

• Recuperar el patrimoni cultural-monumental 
(caves, mas de Tetuan), tant d’Alcoi com d’Ibi. 

Però, sens dubte, per part dels stakeholders par-
ticipants en el grup focal i els entrevistats, les de-
mandes, per a la millora de l’espai, anirien enca-
minades a millorar: 

• Serveis d’autobús d’accés al parc
• Ordenació de l’aparcament
• Accions de comunicació a escala local
• Adequació d’infraestructures
• Consolidació d’elements enològics
• Restauració del patrimoni arquitectònic (caves, 

masos, etc.)
• Control de visitants (vehicles) i d’accessos per 

part de l’ajuntament, ja que s’ha multiplicat per 
la Covid-19

• Inversió en ús públic i educació ambiental (amb 
més infraestructures i serveis)

b) SUPRALOCALS

• Més inversió econòmica de les entitats presents 
al parc. Ha disminuït any rere any la inversió de 
la Conselleria de Medi Ambient (personal, edu-
catius, inversió).

• Control d’accés de trànsit rodat al parc (Conse-
lleria, Ajuntament, Diputació), cercant altres ac-
cessos (bus, vianant).

• Coordinació de les inversions amb perspectiva 
a mitjà termini.
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• Adquisició de terrenys privats del parc, que 
estarien més ben conservats si estigueren en 
mans de la gestió pública.

• Dotació de recursos. 
• Adequació de la carretera d’accés (carril bici, 

control d’accessos).
• Revisió normativa i regulació d’activitats per a 

equiparar-les als nivells de conservació, perquè 
cal adequar-les als impactes i usos actuals.

• Control d’accessos i visitants.
• Major grau d’elements vinculats als espais am-

bientals i sensibilització.
• Gestió d’espècies invasores i d’herbívors.
• Manteniment i educació ambiental.
• Més personal tècnic per al parc i dotació pres-

supostària.
• Pagament per serveis ambientals.
• Més inversió en educació ambiental.

Entre les aportacions de les entitats privades, les 
que es van destacar són:

• Aprofitar més la marca «Parcs naturals», pro-
ductes agraris, turisme, cultura, oci. Més vincu-
lació dels productes locals amb el territori (pel 
tema de la Covid-19, s’han potenciat els produc-
tes de proximitat).

• Generar sinergies entre els establiments vincu-
lats al parc.

• Considerar que el valor més important de Font 
Roja és un valor natural.

• Reactivar i fer sostenible l’activitat agrària tra-
dicional.

• Augmentar i millorar els serveis turístics.
• Millorar el control i la gestió cinegètica per a fi-

nalitats privades.
• Vincular encara més amb la conservació i difu-

sió dels valors ambientals (hostaleria).
• Incrementar i posar en valor les bones pràcti-

ques ambientals en hostaleria, no solament al 
parc, sinó també en l’àmbit urbà i que es vincule 
a l’economia local.

• Oferir incentius fiscals que milloren les inversi-
ons en el sector privat.

• Millorar l’oferta gastronòmica en l’entorn.
• Mantindre l’activitat agrària (productiva i con-

servacionista).

Per a poder complir, garantir i aconseguir abor-
dar cada un dels reptes al·ludits i assenyalats pels 
stakeholders entrevistats, i a fi d’ajudar a trans-
formar en intel·ligent (en una accepció transversal 
i integrada) una destinació com la Font Roja, con-
siderem sis epígrafs amb les accions següents:

1.) DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL TERRITORI

• Compensació per serveis ambientals a propie-
taris i als empresaris.

• Foment de l’agricultura ecològica.
• Revisió de normatives i regulació d’usos.
• Desenvolupament d’actuacions de gestió terri-

torial integrada.
• Programes de desenvolupament rural integrats.
• Revisió de normatives i normes d’usos: acces-

sos, usos i reforç del caràcter de protecció.
• Control del bosc madur i espècies exògenes, 

que poden alterar l’ecosistema. 
• També ens pot servir per a fer un seguiment del 

canvi climàtic.

2.) FACILITAR LA INTERACCIÓ I INTEGRACIÓ VISI-
TANT-ENTORN

• Aplicació de TIC en el disseny d’infraestructures 
d’ús públic i serveis turístics.

• Adequació d’infraestructures d’ús públic (inver-
sió en jardins botànics en la glorieta, paelles, 
etc.). Per exemple, el servei museístic, amb les 
noves tecnologies, milloraria moltíssim. 

• Control d’accés i canalització de visitants i ac-
tivitats.

• ús de noves tecnologies per a fer arribar la in-
formació al visitant.

• Millora dels serveis de divulgació i informació.
• Aplicació de nous sistemes tecnològics i arte-

factes (pantalles tàctils, per exemple) en les vi-
sites.

• Classificació d’espais i usos,

3.) REFORÇAR LA SEGURETAT I PERMETRE L’AC-
CESSIBILITAT UNIVERSAL

• Control d’accés i transport públic alternatiu.
• Aplicació del pla d’emergència (incendis i eva-

cuació), per a garantir la seguretat.
• Actuacions per a fer més accessibles zones no 

d’ús públic i rurals. Ampliar les zones i també 
per a persones amb certes discapacitats.

• Execució del Pla de prevenció incendis forestals.
• Augment dels continguts webs per a facilitar 

una «visita virtual» a la Font Roja i així garantir 
l’accés universal mitjançant la web. 

• Prevenció d’incendis, ja que tenim un bosc ma-
dur, i reforç del pla d’emergències.

4.) MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LA DESTI-
NACIÓ TURÍSTICA

• Oferta de productes i serveis relacionats amb 
els valors del parc.
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• Turisme especialitzat, turisme gastronòmic i 
observació d’aus, que pot repercutir de mane-
ra notable en el parc. També el turisme científi c 
(estudiants, personal investigador, etc.).

• Noves ofertes d’activitats de turisme de natu-
ralesa.

• Divulgació i sensibilització del turisme en els 
espais naturals.

• Reforç de la marca «Parcs naturals», vinculada 
a productes del parc.

• Explotació de renovades tipologies turístiques 
com el turisme experiencial posant en valor els 
productes del parc, el bird watching, turisme de 
ciència, turisme intel·ligent.

5.) GARANTIR LA PRESERVACIÓ DE L’ECOSISTEMA

• Adequació d’infraestructures viàries per a evitar 
la fragmentació dels ecosistemes de tot l’entorn 
del parc.

• Integració territorial i corredors ecològics.
• Sensibilització del visitant. 
• Control d’accessos en relació a la capacitat de 

càrrega.
• Conservació de la fl ora i fauna a través de la 

legislació. 
• Gestió del bosc madur.
• Desenvolupament i protecció de l’agricultura 

tradicional.

6.) IMPLICACIÓ DE LA COMUNITAT EN LA CREACIÓ I 
GESTIÓ DE LES NOVES OPORTUNITATS

• Més ús de la marca «Parcs naturals» i millora 
de canals de distribució de productes.

• Més coneixement de la comunitat dels valors 
del parc i processos participatius. A vegades no 
tenen una valoració i un coneixement del parc 
molts dels visitants i els benefi cis que rep per 
part dels visitants. 

• Utilització de les xarxes socials. 
• Dotació de més valor al Consell de Protecció per 

a implicar-lo més, sobretot des de la Generalitat 
Valenciana.

• Creació d’un grup de treball sobre oportunitats 
del parc (empreses, ajuntaments, parc), per a 
afrontar certes problemàtiques comunes i que 
poden tindre un enfocament més enriquidor 
des d’una visió més participativa. 

5.3. Actors, accions i eines per a fer de la Font 
Roja un espai intel·ligent. DAFO i propostes per 
a aconseguir-ho

El concepte destinació turística intel·ligent se sus-
tenta sobre un enfocament científi c conegut des 

de fi nals dels anys noranta del segle passat com a 
«intel·ligència territorial», i que pretén estructurar 
els coneixements que asseguren un ús sostenible 
del territori des dels vessants ambiental, econòmic 
i social (Luque, Zayas i Caro, 2015: 1-2). En realitat, 
va ser l’any 2000 quan es va fer la primera defi nició 
d’intel·ligència territorial, entesa, més que com una 
ciència, com un enfocament científi c; com «un mitjà 
per a investigadors, per a actors i per a la comuni-
tat territorial d’adquirir un coneixement més bo del 
territori, però també de controlar-ne el desenvolu-
pament més bé» (Girardot, 2010: 15). La intel·ligèn-
cia territorial és un enfocament que mobilitza les 
intel·ligències dins d’un espai geogràfi c amb el pro-
pòsit de millorar el benestar individual i augmentar 
la resiliència de l’espai en el marc del desenvolupa-
ment sostenible. És un enfocament transversal que 
involucra la consideració de tots els sectors d’acti-
vitat i la mobilització dels actors del territori i inves-
tigadors institucionals interdisciplinaris. 

Imatge 20. Aula d’interpretació de la naturalesa

Font: Elaboració pròpia

Es diu que els reptes d’un lloc passen per mobilit-
zar el coneixement i fomentar l’aprenentatge, per 
a competir en un context complex i millorar els 
serveis que s’ofereixen a la ciutadania. La intel·li-
gència territorial té com a objectiu constituir un 
conjunt de coneixements procedents de diferents 
disciplines, que millore el coneixement de l’estruc-
tura i dinàmica del territori (Girardot, 2002). Segons 
De Séde–Marceau (2002) en Luque, Zayas i Caro 
(2015), els objectius de la intel·ligència territorial 
són: coordinar les dimensions econòmiques, soci-
als, polítiques, mediambientals a l’hora d’intervin-
dre, identifi car els recursos territorials, fomentar 
la participació ciutadana, recopilar i tractar la in-
formació per a millorar-ne l’explotació, transmetre 
a tots els actors territorials la informació, efectuar 
diagnòstics territorials que caracteritzen la situa-
ció ambiental i que ens permeten comprendre els 
mecanismes del sistema territorial des de diferents 
òptiques disciplinàries. En resum, un control racio-
nal de les informacions territorials en tota la com-
plexitat i diversitat, per a abordar els problemes.
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La intel·ligència territorial és un concepte que in-
tegra diversos eixos interrelacionats: geografi a, 
sistemes, informàtica i comunicació, que generen 
un continu fl ux de dades. No ha de ser concebuda 
com una disciplina; no és la simple suma de co-
neixements, sinó que es conforma com un conjunt 
de sabers obtinguts mitjançant l’observació i el 
raonament estructurat. Es concep com un procés 
que es basa en l’enteniment que articula el conei-
xement, i són imprescindibles la co-participació, la 
co-construcció i la col·laboració que duen a terme 
els diferents actors (Frediani, 2012). Un lloc carac-
teritzat per la intel·ligència territorial implica la 
presència d’actors que desenvolupen eixa qualitat. 
Per tant, diem que hi ha intel·ligència territorial 
quan els diferents actors del territori coneixen bé 
el lloc, o l’intenten conéixer, mitjançant el maneig 
de tota mena d’informació, i la utilitzen de manera 
sostenible per a impulsar-ne 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 participatiu i de col·laboració. 

Els instruments propis de la intel·ligència territori-
al, entesos com a dispositius d’observació dels ter-
ritoris, podrien servir per a comprendre, analitzar 
i desenvolupar ciutats intel·ligents i destinacions 
turístiques intel·ligents. Els territoris intel·ligents 
són la manifestació de la sostenibilitat, del panora-
ma digital i del coneixement sobre una referència 
espacial concreta, de la mateixa manera que s’ha 
manifestat en l’esfera empresarial, en la comuni-
cació o en l’esfera social (Fernández, 2015). En la 
gestió de territoris intel·ligents, la geografi a té un 
paper rellevant perquè és la disciplina que ha d’es-
tablir les bases teòriques per a abordar els confl ic-
tes territorials, atés l’infl ux de les TIC.

Imatge 21. Senda i equipaments

Font. Miguel López

Imatge 22. Model de destinació turística intel·ligent per a 
espais naturals protegits, segons INVAT.TUR

Font: INVAT.TUR

Prenent com a referència el model d’Invat.tur, es 
va preguntar sobre els aspectes més tecnològics 
en format de DAFO. Les respostes van ser les que 
hi ha tot seguit.

Pel que fa a les DEBILITATS es van especifi car les 
necessitats de fi nançament. Si no hi ha fi nança-
ment, no es poden aplicar les noves tecnologies. 
Idealitzar la visita i generar expectatives que no 
es complisquen. Que es done suport a tota l’ex-
periència de la visita en les noves tecnologies. Les 
aplicacions de les noves tecnologies tenen un cost 
elevat, que a vegades les instàncies com la Gene-
ralitat no poden mamprendre. Necessiten perso-
nal per a gestionar les aplicacions.  

Quant a les FORTALESES s’assenyala que la Font 
Roja és un dels parcs més tecnològics que hi ha 
a la Comunitat Valenciana, amb projectes pilot que 
ja hem assenyalat. Sens dubte, les NTIC milloren 
molt el coneixement de l’entorn per a saber-ne 
molt més. La Font Roja no camina malament en 
l’aplicació de les noves tecnologies, com ara l’apli-
cació de fotografi es 3 D, fotografi es en 360°, per a 
conéixer el bosc madur, com ara l’espai, geomà-
tica, etc. S’han utilitzat sensors amb metodologia 
per a aplicar i controlar el nombre de visitants, i 
així gestionar les visites de manera més adequada. 
S’assenyala el control i l’aplicació de plans d’emer-
gències a partir de sensors. És junt amb un altre 
parc natural valencià, dels pocs que sí que apliquen 
les noves tecnologies per a la gestió del parc (foto-
grafi a 3D). Establir i reforçar aliances amb altres 
instàncies, tant públiques (Generalitat, Ajuntament, 
Universitats) com privades (empreses). Es controla 
l’estat de la vegetació, els factors climàtics, els sen-
sors de sòl. Hi ha hagut projectes amb la Universi-
tat d’Alacant relatius a càmeres de control, sensors 
de sòl, control de fl ux de la saba. També projectes 
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de conservació a través de les noves tecnologies: 
projectes de monitoratge i inventari del bosc ma-
dur mediterrani que hi ha a la Font Roja. Amb les 
imatges 3D (geomàtica) s’han projectat models, i 
a través de sensors s’han fet estudis d’estratifica-
ció i del sistema radicular del bosc a la Font Roja. 
Augmenta la satisfacció del visitant amb les noves 
tecnologies, ja que a través d’una aplicació, podries 
tindre més informació de l’espai natural. 

En relació a les AMENACES, es va assenyalar que 
les excessives tecnologies poden derivar en un parc 
temàtic i no deixar que la verdadera experiència, 
que consisteix a estar en contacte amb la natura-
lesa, s’assolisca. Mal utilitzades les TIC et poden 
aïllar de l’entorn, i donar una visió totalment dis-
torsionada del que realment és l’espai natural: la 
comunió amb la naturalesa, sense intermediari. Cal 
aplicar noves tecnologies, però sense passar-se’n, i 
adaptades a les condicions particulars, i necessitats 
reals de cada parc. Els parcs naturals són espais 
que tenen com a finalitat principal conservar-los i 
no aprofitar-los turísticament. En el context actual 
de la Covid-19, s’han multiplicat les visites i s’ha de-
tectat un augment en el flux de visitants, fet que, 
mal gestionat, pot generar problemes per la falta de 
recursos i personal. S’ha de tindre molt en compte 
la capacitat de càrrega dels territoris. 

I pel que fa a les OPORTUNITATS, es remarca la uti-
lització de les noves tecnologies per part de la so-
cietat, i en el context del parc, el pot fer més acces-
sible. A més, es pot oferir, amb les TIC altres coses 
que no estan en altres llocs. Cal caminar cap a eixa 
mena de sistemes. Si volem arribar a la joventut, 
que té els dispositius digitals com a principal eina 
de comunicació, cal donar suport a les noves tec-
nologies. Les NTIC permeten una segmentació dels 
visitants, i poden atraure un altre tipus de turistes 
que habitualment no és consumidor de turisme de 
naturalesa. Així, es pot segmentar també l’oferta de 
serveis fets pel parc, amb temes interactius, mu-
seístics vinculats amb continguts de naturalesa.

El parc també pot ampliar les possibilitats laborals. 

Cal caminar cap a a eixa mena de sistema, adap-
tant-se cap a altres vetes de mercat. Continuar am-
pliant la possibilitat de desenvolupar projectes pilot 
per a la conservació amb base tecnològica pot ser 
un bon estímul per a ampliar possibilitats laborals. 

Els participants en el grup focal van decidir que 
eren dos els elements fonamentals per a afavorir 
i justificar l’aplicació de les noves tecnologies en 
un espai natural. El primer, l’anàlisi de dades en 

temps real, a través d’aplicacions tecnològiques, 
gestionant les dades massives, i on les noves tec-
nologies aporten més coneixement, tant del parc, 
com de les persones que el visiten. Així, junt amb 
la mesura exposada, també es va implementar la 
connectivitat i equipaments (xarxes socials, wifi, 
aplicacions), que poden fer augmentar el grau de 
satisfacció dels visitants, a fi de proposar-los ac-
tivitats i ofertes més diversificades en relació a 
la segmentació del turista. També oferta la major 
possibilitat d’informació sobre el parc. Punt darrer 
també molt positiu per als mateixos gestors. 

En segon lloc, és important la implicació i gestió 
integrada de tots els actors que intervenen en el 
parc (governança multinivell). 

I, finalment, encara que no menys important, con-
sideren de gran interés la utilització d’artefactes 
tecnològics (sensors i activadors, drons) per a la 
gestió. El coneixement del parc a través de panells 
i artefactes visuals, i la diversificació econòmica a 
través de l’aplicació de les noves tecnologies, en 
materia de turisme, gestió forestal i comercialitza-
ció de productes.

És en el context exposat on la intel·ligència territo-
rial aporta eines i experiències perquè el desenvo-
lupament del turisme puga ser font de redistribució 
de riquesa i millore qualsevol societat. En aplicar el 
concepte d’intel·ligència per a satisfer les necessi-
tats dels viatgers abans, durant i després del viat-
ge, les destinacions podrien augmentar el nivell de 
competitivitat (Buhalis i Amaranggana, 2013).

El terme turisme intel·ligent o Smart Tourism, igual 
que succeeix amb el de ciutat intel·ligent, és cada 
vegada més utilitzat des dels punts de vista cien-
tífic i tècnic. L’arribada de les tecnologies de la in-
formació i comunicació (TIC) al sector va començar 
en els anys huitanta, però va ser en els noranta 
amb la democratització d’internet quan realment 
es va produir el canvi tecnològic en el sector. Les 
TIC han sigut les responsables de canviar les rela-
cions entre l’oferta i la demanda; de modificar la 
manera en què els productes i els serveis turístics 
són ideats, desenvolupats i distribuïts (Celdrán et 
al., 2018). Una destinació turística és un lloc on es 
duen a terme bona part dels processos de produc-
ció i consum turístic (Saraniemi i Kylamen, 2011). 
L’aparició d’Internet i les TIC han propiciat el canvi 
de les destinacions, que s’han convertit en un es-
cenari turístic-digital (Jacobsen i Munar, 2012). Per 
part seua, el turista també ha canviat. Ara és una 
persona hiperconnectada i multicanal estretament 
relacionada amb els telèfons intel·ligents i amb un 
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maneig notable d’aplicacions de gestió de la infor-
mació i de l’activitat (Xiang, Magnini, i Fesenmaier, 
2015; Buhalis i Foerste, 2014).

Imatge 23. Actvitats ambientals de l’equip del parc
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I PARCS NATURALS, ÀREES RURALS I 
INNOVACIÓ TERRITORIAL

I.1 Introducció 

Les societats industrialitzades, basades en la pro-
ducció de béns de consum i en models d’assen-
tament urbans-metropolitans, han esdevingut en 
molts casos, com a Espanya i en concret com a 
la Comunitat Valenciana, en societats postindus-
trials. Societats la riquesa de les quals procedeix 
principalment dels sectors terciari (serveis) i qua-
ternari (recerca, desenvolupament i innovació). 
Un tipus de societat que es caracteritza per una 
economia que s’enfoca més que a la producció de 
béns materials, a la producció d’intangibles. Així, 
el coneixement científic i tecnològic passa a ocu-
par el lloc central en el sistema; i el maneig de 
la informació a temps real gràcies a internet i al 
desenvolupament de dispositius que permeten 
estar connectats permanentment al flux d’infor-
mació condiciona les relacions financeres, socials 
i de poder.

En societats postindustrials com la valenciana la 
força de treball ha anat migrant des dels sectors 
agrícola i industrial cap al sector serveis. A més, 
el canvi no s’ha produït només a escala econòmi-
ca. També s’ha produït una transició demogràfica 
caracteritzada per l’envelliment i el descens de la 
natalitat. I una evolució en l’àmbit polític fonamen-

tada en la democràcia i en la participació ciutada-
na. Així doncs, sorgeixen noves formes de partici-
pació política i social, que d’una banda faciliten el 
dinamisme d’una societat democràtica, però que 
de l’altra dispersen les motivacions i les fan poc 
operatives. D’acord amb això han aparegut nous 
enfocaments que proposen una manera diferent 
de planificar i gestionar el territori i els recursos. 
Enfocaments que aposten per l’equitat territorial, 
la justícia social, la sostenibilitat ambiental i la 
qualitat de vida, diferenciant-se de perspectives 
tradicionals centrades en el creixement econòmic. 
Uns plantejaments nous que sorgeixen amb l’im-
puls d’agents territorials amb una visió diferenci-
ada, que fruit del debat proposen solucions dife-
rents, innovadores, per a resoldre les necessitats i 
aspiracions de la població (González, 2006).

Hi ha pensadors que defineixen la societat postin-
dustrial com una societat sostenible, transin-
dustrial, de convivència… Una societat dirigida al 
desenvolupament de les necessitats humanes i a 
la conservació del medi ambient. En eixe context, 
en els últims vint-i-cinc anys, s’ha produït un in-
crement de la demanda de serveis i activitats a 
l’aire lliure lligades al turisme, a l’oci i a l’esplai 
d’una població concentrada cada vegada més a 
les ciutats. Això implica la identificació d’espais 
rurals o naturals, i la seua preparació per a una 
gestió adequada de l’ús a través d’un règim de 
protecció legal i d’uns serveis, activitats i equipa-
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ments (Garzón i Ramírez, 2018). I és que les àrees 
urbanes van subestimar durant molt de temps el 
medi natural i rural, que es percebia només com 
un reservori de recursos, com un magatzem per 
als residus sòlids urbans i com un espai sobre el 
qual estendre la ciutat. El creixement sense con-
siderar les necessitats humanes d’espais oberts, 
lliures d’edificació i amb zones verdes, ha propici-
at la concentració de les activitats econòmiques i 
d’una població que es dispersa des dels centres 
cap a les perifèries. 

A més del creixement demogràfic lligat a la ciu-
tat, la població ha guanyat en mobilitat, gràcies a 
la revolució dels transports. Llibertat, flexibilitat, 
autonomia que proporcionen les infraestructures, 
el transport públic i, sobretot, el privat, que acur-
ten les distàncies i aproximen el ciutadà al camp, 
convertit en un visitant. A la Comunitat Valencia-
na s’ha incrementat la població urbana que visita 
espais naturals protegits. La naturalesa i el patri-
moni rural es converteixen en atractius per a uns 
turistes que ja representen el 20% del mercat tu-
rístic (WTO, 2020). No obstant això, no podem obli-
dar que els espais naturals protegits tenen una 
vocació multifuncional i, per tant, que, malgrat el 
protagonisme que hi ha assolit el turisme, hi ha 
altres sectors i activitats econòmiques que convi-
uen i que també s’han de gestionar.

Els parcs naturals són un recurs per a la societat 
valenciana. Representen un reservori de vida sil-
vestre i un territori en el qual conviuen la conser-
vació de la naturalesa i les activitats agropecuàri-
es. Però, a més, proporcionen serveis ecosistèmics 
d’aprovisionament, de regulació, de manteniment i 
de tipus cultural; i avantatges per al turisme i l’oci. 
Una multifuncionalitat que comporta associada 
problemes com són la sobreexplotació i la supera-
ció de la capacitat d’acolliment, que sumats a una 
baixa inversió per a gestionar-los donen lloc a una 
degradació ambiental i pèrdua de qualitat de vida 
de les poblacions de l’entorn. I és que l’afluència 
més gran de persones als parcs i un ús intensiu i 
continu dels recursos per una aplicació inapropi-
ada dels instruments d’ordenació i gestió provo-
quen impactes mediambientals. Un dels sectors 
econòmics que ha observat la potencial demanda 
dels dits llocs és el turisme. 

Hi ha diferents maneres de plantejar l’aprofita-
ment turístic d’un territori. Quan es persegueix el 
benefici econòmic ràpid les lògiques del mercat 
actuen com si la capacitat de càrrega fora il·limi-
tada i els efectes negatius totalment reversibles. 
Llavors les conseqüències de l’activitat turística 

sobre un espai tan sensible com és un parc natu-
ral són pernicioses tant des del punt de vista eco-
lògic com social i cultural. Per això és necessari 
plantejar estratègies d’ús amb límits ecològics i 
acceptabilitat social. I ordenar i desenvolupar les 
activitats econòmiques als parcs segons les capa-
citats de resiliència i de resistència (Segrado et al., 
2017). Plantejaments en els quals la innovació i 
l’ús de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació poden tindre un paper rellevant.

Els parcs naturals valencians, en els quals l’ac-
tivitat humana està molt present, requereixen 
una gestió que sàpia conjugar la conservació de 
la naturalesa amb l’activitat agrícola, ramadera, 
forestal, cinegètica i turística. L’objectiu és acon-
seguir un equilibri en els diferents aprofitaments 
presents als parcs naturals. Un ús sostenible de 
l’espai, impulsat per polítiques que vinculen ob-
jectius de conservació i economia, i que garantis-
quen la pervivència de la població local; i una nova 
cultura ciutadana (que s’ha de generar), que apos-
te per unes relacions eficients i estables entre la 
població local i els visitants del parc. Així doncs, 
és oportú proposar estudis que permeten als res-
ponsables establir límits d’ús, afinar en la norma-
tiva, optar per una regulació compartida i afavorir 
la innovació tant en productes com en serveis, ins-
truments i organitzacions.

Cal assenyalar que en les primeres etapes de fun-
cionament dels parcs naturals els processos de 
desenvolupament socioeconòmic lligats no van 
destacar, ja que els objectius eren principalment 
de tipus conservacionista, obviant les qüestions 
relatives a l’impuls econòmic de les comunitats 
inserides als parcs. Fins als anys setanta del segle 
passat l’economia de mercat i l’escassa presèn-
cia de polítiques regionals de desenvolupament 
van incrementar la polarització urbà-rural; i les 
reaccions, tímides, no van apostar per un model 
de desenvolupament difús sinó per la localització 
industrial en focus interiors.

No obstant això, des de finals dels setanta, amb 
l’aprovació dels fons europeus de desenvolupa-
ment regional s’inicia una etapa en la qual es co-
mencen a plantejar polítiques orientades a corre-
gir els desequilibris regionals i els desajusts entre 
el camp i les àrees metropolitanes. La màxima 
expressió va ser la reforma dels fons estructurals 
i l’aparició de la iniciativa LEADER, en la dècada 
dels noranta, que tractava de donar resposta mit-
jançant accions innovadores a la crisi socioeco-
nòmica de les àrees rurals. I és llavors quan es 
va produir un canvi en la manera de concebre els 
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parcs naturals. Ja no eren només santuaris per 
a la salvaguarda de la biodiversitat, sinó que van 
començar a ser considerats àmbits que havien de 
contribuir també a l’impuls econòmic i la dinamit-
zació social dels municipis en l’àrea d’influència 
(Tolón i Lastra, 2008). 

Des de les dècades dels huitanta i noranta del 
segle passat s’observa com els actors del medi 
rural assumeixen la necessitat de compatibilitzar 
les activitats econòmiques amb la salvaguarda 
del medi ambient, ja que uns paisatges rurals de 
qualitat i uns recursos naturals ben conservats 
es converteixen en un recurs i un avantatge com-
petitiu enfront d’altres llocs. Bona part dels parcs 
naturals valencians se situen en el sistema rural 
i per tant s’han de veure com una oportunitat per 
a impulsar el desenvolupament socioeconòmic de 
les poblacions. Però, a més, com ja hem apuntat 
més amunt, les activitats econòmiques s’han de 
plantejar compatibles amb els principis de con-
servació de la naturalesa.

Las activitats turístiques i d’esplai han guanyat 
protagonisme en els espais naturals protegits, 
i en concret en els parcs naturals, en detriment 
de les cada vegada menys rendibles activitats 
agràries, forestals i ramaderes. S’hi ha reforçat 
la funcionalitat turística en ser considerat com 
un sector econòmic emergent, amb moltes pos-
sibilitats per a revitalitzar les economies locals. 
Però en eixos espais, els paisatges dels quals són 
el resultat de la convivència històrica d’activitats, 
no es pot tendir cap a un monocultiu turístic, sinó 
que el turisme ha d’actuar com un complement 
de rendes, com una activitat econòmica addicio-
nal, però que a més serveix de catalitzador d’al-
tres recursos territorials presents. L’atractiu dels 
llocs no és una conseqüència del turisme. El que 
atrau turistes cap als espais naturals i rurals són 
precisament les maneres de viure i el paisatge re-
sultant de les activitats agropecuàries. Així doncs, 
el turisme en parcs naturals s’ha de dimensionar 
adequadament i s’ha d’entendre com una activitat 
interessant en un context de diversificació econò-
mica necessària (Garzón i Ramírez, 2018).

En el context exposat de creixement de la pobla-
ció urbana que demana i, per tant, visita espais 
naturals protegits, i davant d’unes dinàmiques so-
cioeconòmiques regressives de les zones en les 
quals es troben els espais naturals protegits, és 
peremptòria la necessitat d’implementar estra-
tègies i eines innovadores que contribuïsquen a 
regular els usos i a impulsar l’economia, sempre 
amb el paradigma de la sostenibilitat. 

I.2 Nous desafiaments de la gestió intel·ligent. 
La necessitat d’innovació

El segle xxi ha començat donant continuïtat al 
debat preexistent entorn de les disfuncions dels 
processos de desenvolupament humà. Unes dis-
funcions sustentades en lògiques de producció i 
consum massiu generalitzades, derivades d’una 
internacionalització del capitalisme. Des de la Re-
volució Industrial fins a l’actualitat s’ha produït 
una intensificació de les activitats humanes i s’ha 
estés un sistema productiu d’acumulació de ca-
pital. No obstant això, tot indica que el model no 
afavoreix el benestar general de la humanitat, 
sinó que ha incrementat les desigualtats socials 
i les anomalies en les maneres d’usar els recur-
sos territorials. En el sentit dit, són evidents els 
desordes presents entre l’activitat productiva i el 
medi ambient, els quals es tradueixen en un can-
vi ambiental global on els factors socioeconòmics 
(demogràfics, productius i tecnològics) s’imposen 
als factors biofísics i les lògiques naturals.

La utilització humana del medi està arribant als 
llindars del que és possible per al sistema am-
biental. La humanitat ha passat a ser una de les 
forces planetàries capaces de dominar i modificar 
els cicles biogeoquímics, la qual cosa es tradueix 
en una ruptura de l’estabilitat i la degradació in-
discutible dels sistemes biofísics. Ens trobem en 
una etapa en la qual la pressió antròpica, vincu-
lada a l’actual sistema capitalista avançat, limita 
la capacitat d’autoregulació del sistema territorial. 
S’hi ha de sumar el fet que els problemes ambien-
tals no es distribueixen de manera homogènia, es 
generen tensions per l’apilament i ús dels recur-
sos; i per l’emmagatzematge i gestió dels residus 
i dels impactes.

En el debat, intens, es plantegen canvis substan-
cials de paradigma. Canvis de model socioeconò-
mic, polític i de valors, a escala mundial. Una nova 
ètica fonamentada en el concepte de la sostenibi-
litat. Ja s’ha dit en l’apartat anterior que les ciu-
tats i àrees metropolitanes es convertiren al llarg 
del segle passat en els pols on es concentra la 
producció, els serveis, les inversions i operacions 
financeres i, per tant, cada vegada més població. 
Les grans ciutats s’han convertit en espais cada 
vegada menys amables per a una ciutadania que 
busca qualitat de vida. Enfront d’això el medi ru-
ral es presenta com un espai cada vegada menys 
poblat i amb un dinamisme socioeconòmic més 
baix. Un espai caracteritzat pel predomini dels es-
pais oberts, poc artificialitzats i una morfologia i 
economia fundada històricament sobre el sector 
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agropecuari, el qual ha perdut hui el protagonis-
me històric que tenia. Les activitats agràries su-
ponen menys en el PIB i generen més pocs llocs 
de treball. Així doncs, el medi rural es caracterit-
za per ser ara més heterogeni i multifuncional. 
Un territori al qual se li exigeix conservació de la 
naturalesa, aprovisionament, emmagatzematge, 
producció i esplai. Davant d’això cal implementar 
un model de desenvolupament territorial sosteni-
ble que garantisca la durabilitat del sistema rural 
aprofitant, entre altres coses, les oportunitats que 
obrin els espais naturals protegits que conté.

Però, tant el medi rural en general com els parcs 
naturals en particular han d’apostar per un desen-
volupament fonamentat en els processos d’inno-
vació territorial i en l’ús de la intel·ligència. Així, la 
multifuncionalitat serà plenament efectiva i soste-
nible en garantir la salvaguarda dels ecosistemes, 
sense renunciar a implementar activitats produc-
tives, entre les quals destaquen les vinculades al 
turisme, a l’oci i a l’esplai. L’arribada de visitants 
al medi rural i als espais naturals protegits reque-
reix estratègies de gestió intel·ligent, que impli-
quen els actors locals, propicien l’accés universal 
i segur i faciliten la interacció i integració del vi-
sitant amb el medi. És per això que insistim en la 
intel·ligència i innovació com a manera de posar 
en valor els recursos potencials i de redefinir pro-
ductes, serveis o estructures organitzatives que 
estan en operació per a optimitzar sensiblement 
els serveis públics i privats a diferents escales i 
millorar la qualitat de vida de la població. 

S’entén per innovació territorial la capacitat de 
generar i incorporar coneixements en una àrea 
geogràfica determinada, per a donar respostes 
creatives als problemes del present i posicio-
nar-se en el context econòmic regional, estatal o 
internacional (Méndez, 2002; González, 2006). La 
innovació contribueix al desenvolupament territo-
rial en els àmbits social, polític, ambiental i em-
presarial. La innovació constitueix un dels fona-
ments del desenvolupament territorial, junt amb 
l’existència de recursos i la implantació de xarxes 
d’actors territorials. La innovació, considerada 
com els canvis adoptats per a millorar un esce-
nari socioeconòmic determinat, té una dimensió 
territorial indubtable. Els territoris són «més o 
menys innovadors», tenen una capacitat per a in-
novar determinada en funció de diversos factors 
que hi trobem.

Posar en marxa estratègies, sistemes i artefactes 
intel·ligents en els processos d’innovació terri-
torial en el medi rural requereix, en primer lloc, 

que hi haja un entorn territorial (social, econòmic, 
cultural, etc.) amb característiques específiques; i 
el desplegament d’infraestructures digitals fixes 
(fibra òptica) i mòbils (4G) que connecte el terri-
tori i les empreses i la gent per a disposar d’un 
accés ràpid a la informació i per tant possibilitar 
transaccions i negociacions a distància. En segon 
lloc, implica desenvolupar serveis digitals que mi-
lloren l’eficiència i la qualitat dels productes i ser-
veis, i l’experiència dels visitants. I, en tercer lloc, 
suposa teixir xarxes de col·laboració i plantejar al-
tres maneres de treballar a través de l’economia 
col·laborativa i la participació ciutadana.

La implementació d’una gestió intel·ligent del ter-
ritori rural o d’un parc natural suposa: (a) elaborar 
una estratègia territorial, incorporant coneixe-
ment a la gestió i identificant el que és priorita-
ri del que no ho és; (b) propiciar la participació 
pública; (c) possibilitar l’accés i maneig de dades 
públiques; (d) afavorir una lògica en els projectes 
progressiva; (e) promoure una organització pro-
ductiva en forma de xarxes d’empreses.

L’arrancada rural es pot veure impulsada mit-
jançant processos d’innovació territorial basats 
en projectes col·lectius de desenvolupament ori-
entats a les persones, a l’acolliment de nous po-
bladors, a la valorització del patrimoni natural 
i cultural o a l’ecoturisme, tenint com a punt de 
referència un espai natural protegit (Corneloup, 
2016). Martín i Martín (2016) assenyalen que en 
els espais naturals protegits la proposta d’activi-
tats relacionades amb la interpretació de la na-
turalesa i el patrimoni cultural és una alternativa 
interessant perquè, sempre que no se supere la 
capacitat de càrrega, contribueixen a gestionar 
l’ús i a reduir els impactes derivats de conductes 
poc desitjables dels visitants. El desenvolupa-
ment del turisme integra eixes alternatives, però 
requereix l’adopció d’estratègies metodològiques 
innovadores per a la posada en valor dels recur-
sos potencials que no estan en operació. També 
requereix consolidar els productes actius i revisar 
els madurs que necessiten un replantejament a 
partir dels recursos potencials que hi ha, tot això 
en el marc de les noves tendències de la deman-
da actual o futura (Camara, Morcate i Flora de los 
Ángeles, 2014).
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I.3 El parc natural com a recurs per al de 
senvolupament i oportunitat per a la innovació 
territorial

Una revisió de la història dels espais protegits per-
met comprovar com els objectius ambientalistes 
de salvaguarda de la flora i la fauna i dels hàbitats 
i els criteris de selecció de les àrees han passat 
d’un enfocament puntual, sectorial, localitzat, està-
tic i, preferentment, estètic-paisatgístic-recreatiu a 
una visió dinàmica, global i interrelacionada dels 
espais naturals (Garayo, 2001). L’interés ha migrat 
des de les espècies (inicialment, les de valor cine-
gètic en els anys seixanta i setanta i, posteriorment, 
en els anys setanta i huitanta, les emblemàtiques 
formades per vertebrats grans, particularment, 
mamífers i aus) als ecosistemes (anys huitanta i 
noranta) per a, progressivament des dels anys hui-
tanta, inserir-los en el marc de l’ordenació territo-
rial i la programació socioeconòmica.

 La declaració d’espais naturals protegits (ENP) 
s’ha considerat sovint com un fre al desenvolupa-
ment socioeconòmic (Romero, 2002). Les limita-
cions normatives les acullen malament determi-
nats actors territorials, bé per desconeixement, bé 
per practicar activitats intensives i depredadores 
de recursos en l’àmbit de l’ENP o bé perquè les 
consideren una intrusió en les seues propietats. 
Fins i tot un sector de la població percep les decla-
racions d’ENP com a estratègies que promou l’ad-
ministració pública per a dotar la població urbana 
d’àrees d’esplai a costa dels interessos de la po-
blació del medi rural. Durant molt de temps s’han 
produït resistències rurals i oposició d’agricultors 
i ramaders davant de processos de declaració de 
parcs naturals amb objectius predominantment 
conservacionistes (Garayo, 2001).

Però s’ha de superar la percepció que els espais 
naturals protegits coarten el desenvolupament. 
La declaració d’un ENP com són els parcs natu-
rals no implica la prohibició d’altres activitats no 
relacionades amb la conservació de la naturalesa, 
sinó que es permeten i fins i tot es fomenten de-
terminades activitats agrícoles, ramaderes o fo-
restals, això sí, de manera regulada, perquè deter-
minats procediments i usos tradicionals estan en 
la base de la riquesa biològica del lloc. No podem 
oblidar que en el territori valencià els espais na-
turals verges no existeixen, sinó que són en re-
alitat seminaturals utilitzats des d’antic per les 
comunitats locals. Unes àrees situades en el que 
denominem com a medi rural que alberguen eco-
sistemes antropitzats, que necessiten activitats 
agràries, silvícoles i ramaderes per a mantindre 

l’equilibri. Altres activitats com el turisme i la re-
creació no tenen per què ser negatives. A vegades 
són innòcues i altres poden tindre conseqüències 
favorables. No obstant això, la declaració d’un ter-
ritori com a parc natural suposa tot un repte per 
als actors implicats, perquè la conservació de la 
biodiversitat i del patrimoni cultural s’ha de com-
patibilitzar amb les activitats socioeconòmiques. 
D’una altra manera, la declaració del parc es po-
dria considerar una amenaça en afectar negativa-
ment els interessos de la població local.

Els espais naturals protegits com els parcs natu-
rals presenten qualitats i valors que poden con-
tribuir al desenvolupament socioeconòmic dels 
municipis en els quals es troben. Valors relacio-
nats amb la biodiversitat, la qualitat de l’atmosfe-
ra i l’aigua, la varietat d’ecosistemes i d’hàbitats, 
els aprofitaments forestals, ramaders i agrícoles, 
l’espai obert, la tranquil·litat, etc., que es manifes-
ten en la varietat dels paisatges atractius que hi 
ha. Uns llocs que proporcionen a la societat una 
sèrie de béns i serveis, no sempre coneguts i va-
lorats, més enllà de l’àmbit immediat. Uns béns 
que satisfan directament o indirectament moltes 
de les necessitats de les comunitats (Caro i Torres, 
2015; Martín i Estruch, 2018), suposen oportuni-
tats i benestar. Proporcionen serveis indirectes 
que s’observen a llarg termini com són la forma-
ció de sòl, la fixació de diòxid de carboni i emissió 
d’oxigen, la producció de biomassa i la contribució 
al cicle hidrològic. També ofereixen aprovisiona-
ment a les comunitats locals a través de la pro-
visió d’aliments (agricultura, ramaderia, pesca, 
caça, fruits silvestres), de matèries primeres (fus-
ta, pedra, plantes aromàtiques o medicinals, fonts 
d’energia a partir de l’aigua o el vent…), d’aigua, 
de recursos genètics i de recursos ornamentals. A 
més, ofereixen serveis relacionats amb el control 
de paràmetres climàtics, de regulació de riscos 
naturals com les inundacions, amb la reducció de 
l’erosió, i amb la regulació de plagues i malalties. 
I béns i serveis culturals lligats al creixement in-
tel·lectual, emocional i espiritual de les persones; 
i a l’oportunitat per a la recreació, esplai i turisme 
(MEA, 2005).

Són moltes les administracions públiques (des 
de l’escala supraestatal, a la local) que defenen la 
consideració dels espais naturals protegits com 
una oportunitat per al desenvolupament. Els ter-
ritoris on hi ha els parcs naturals solen ser àrees 
socioeconòmicament deprimides i la declaració 
d’un parc contribueix a la diversificació producti-
va i a l’aprofitament dels recursos del medi rural 
(Romero, 2002). El repte està a saber compaginar 
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conservació i desenvolupament socioeconòmic. A 
planificar i gestionar correctament les activitats, 
de manera que es reduïsquen els usos intensius 
perquè uns plantejaments més sostenibles no po-
sen en risc l’estat de conservació dels ecosiste-
mes presents. 

A més dels serveis de tipus ecològic, els parcs na-
turals es consideren sistemes locals de producció 
de béns i serveis agroambientals, dins dels quals 
les activitats agràries i el desenvolupament que 
tenen tenen un paper estratègic (Garayo, 2001). I 
és que la noció actual de conservació de la natura-
lesa difereix dels plantejaments dels anys seixan-
ta i setanta del segle passat. Ja no prevalen exclu-
sivament perspectives ecològiques que exclouen 
els interessos d’agricultors, ramaders, caçadors i 
excursionistes. Els plantejaments actuals propo-
sen dur a terme un ús racional de l’espai, aplicant 
instruments de planificació i gestió, els quals te-
nen la missió d’articular els objectius conservaci-
onistes amb el desenvolupament socioeconòmic 
de la zona. 

No obstant això, són uns instruments que han 
d’estar ben dotats econòmicament i proposar 
mesures realistes que puguen posar en marxa 
processos innovadors, que dinamitzen el sistema 
econòmic local. Si no és així, continuarem gene-
rant suspicàcies i reticències en la població lo-
cal. I és que, tal com assenyalen Mulero i Garzón 
(2005), cal millorar en la dinamització econòmica 
dels ENP i compensar les limitacions d’ús que im-
posen els plans d’ordenació dels recursos natu-
rals i els plans rectors d’ús i gestió. 

Les pràctiques agrícoles i ramaderes han experi-
mentat una reculada pels canvis en les dinàmiques 
econòmiques i en les maneres de viure. El medi 
rural, en zones d’interior i de muntanya, es troba 
sotmés des de fa dècades a un despoblament, en-
velliment, rendes més baixes i més pocs serveis 
públics. L’agricultura i la ramaderia s’han debili-
tat com a motors productius i les explotacions que 
persisteixen han de combinar els productes i dur 
a terme activitats complementàries per a subsistir 
i satisfer la demanda dels nous mercats i també 
dels turistes que acudeixen als parcs naturals. 

Els productors situats a l’entorn d’un parc es po-
den veure afavorits per l’arribada de turistes que 
especialment valoren els productes locals i orgà-
nics. El desenvolupament de projectes lligats a 
l’agricultura i ramaderia ecològica suposa noves 
oportunitats de mercat i d’ocupació. Es tracta de 
pràctiques en alça fomentades des d’instàncies 

europees, perquè contribueixen a reduir els pro-
blemes ambientals que genera l’agricultura con-
vencional, a dinamitzar socioeconòmicament les 
zones rurals i a donar resposta a les noves di-
nàmiques del consum, que reclamen productes 
alimentaris diferenciats, de qualitat, sostenibles i 
de proximitat enfront dels productes comercials 
estàndard de les grans marques internacionals 
(Lozano, 2007).

Una altra consideració mereix l’activitat cinegètica 
als parcs naturals, ja que, a pesar de les controvèr-
sies ètiques que genera, hi ha treballs que asse-
nyalen els efectes positius a escala ambiental, eco-
nòmica i social. La pràctica regulada de la caça ha 
contribuït a la protecció d’alguns espais, al control 
demogràfic d’algunes espècies i al manteniment 
així de la biodiversitat. Pel que fa als beneficis eco-
nòmics se n’observen en els sectors que de mane-
ra directa o indirecta es relacionen amb l’activitat: 
ocupació en els vedats i finques cinegètiques, hos-
taleria, restauració, complements… A més, la caça 
contribueix a les rendes dels propietaris de les ex-
plotacions agrícoles i ramaderes, fet que n’afavo-
reix la pervivència (Rengifo i Sánchez, 2016). 

Les polítiques de desenvolupament rural fomen-
tades des de la UE a través de la iniciativa LEADER 
van destinar fons específics per a incentivar acci-
ons de conservació del medi rural, el paisatge, el 
patrimoni i el medi ambient; i a millorar la qualitat 
de vida de qui hi viu. Un tipus de polítiques que són 
molt necessàries en àmbits amb parcs naturals 
perquè combinar activitats agropecuàries amb 
conservació de la naturalesa revitalitza socioeco-
nòmicament, dinamitza el mercat laboral, genera 
nous oficis i augmenta la participació ciutadana i 
la cohesió social.

Així doncs, la combinació d’activitats regulades 
amb els criteris de sostenibilitat, que posen en va-
lor les pràctiques tradicionals i noves activitats a 
partir dels recursos locals, impulsa l’economia i 
revitalitza les comunitats rurals. Entre les activi-
tats que han sorgit amb força als parcs naturals 
en les darreres dècades destaca el turisme. Els 
parcs naturals actuen com un reclam i reben cada 
vegada més persones interessades pel patrimoni 
natural i cultural i pels paisatges. L’increment de 
visitants s’ha produït en un moment àlgid per al 
turisme rural, que s’ha erigit en una activitat eco-
nòmica qualificada tant com a nova veta de mercat 
com per a complementar les rendes procedents 
d’altres activitats com l’agricultura, la ramaderia 
o les activitats forestals.
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A la Comunitat Valenciana s’observa que, en les 
destinacions turístiques consolidades, fonamen-
talment de litoral, es produeix un procés d’indife-
renciació i homogeneïtat en l’oferta. Una situació 
que repercuteix en la sostenibilitat i futur no no-
més del sector turístic, sinó de tot l’entramat so-
cioeconòmic de la regió. És per això que es va co-
mençar fa algun temps a buscar alternatives amb 
el propòsit de reajustar les dinàmiques turístiques, 
diversificant l’oferta, flexibilitzant les estructures i 
incorporant les noves tecnologies de la informació 
i comunicació. El model turístic valencià està plan-
tejat per a afrontar els continus reajustaments que 
experimenta l’activitat turística. Forces internes i 
externes, actors públics i privats influeixen en el 
nostre entramat turístic de tal manera que és ne-
cessària una estratègia integral que articule tots 
els components, forces i actors del sector i que 
impulse un turisme competitiu i sostenible. Però 
també fa falta un model turístic flexible amb una 
estratègia capaç de gestionar contingències com 
la pandèmia viscuda durant el 2020 vinculada a la 
Covid-19, amb efectes perniciosos d’una magni-
tud encara desconeguda. Diversificació de l’oferta, 
singularitat, autenticitat, connectivitat, naturalesa, 
cultura, paisatge i sostenibilitat són els punts d’an-
coratge del model turístic valencià.

En relació amb l’estratègia de millorar l’oferta, 
una de les iniciatives que es plantegen és utilitzar 
el patrimoni natural, cultural i el paisatge com a 
base per a idear productes turístics. I per a fer-ho 
es proposa aprofitar els espais naturals protegits 
com són els parcs naturals. El turisme suposa 
una injecció de diners en l’economia local. Les ac-
tivitats vinculades al turisme i la recreació poden 
aportar beneficis considerables a les àrees pro-
tegides i comunitats associades (Benayas et al., 
2007; Viñals i Alonso-Monasterio, 2011).

Com hem comentat anteriorment, els espais na-
turals protegits i en concret els parcs naturals 
han esdevingut espais multifuncionals. Si bé en 
origen van ser concebuts com a figures legals 
destinades a preservar territoris de valors ambi-
entals i paisatgístics reconeguts, hui hem ampliat 
els propòsits conservacionistes per a incorporar 
funcions identitàries, educatives, turístiques i so-
cioeconòmiques. La ciutadania, que amb el temps 
ha interioritzat els espais naturals protegits com 
un patrimoni propi del qual s’enorgulleix, té el dret 
de fruir-ne garantint els principis de conservació. 
Així, en promocionar activitats i productes com-
patibles amb els principis dels parcs, s’eixamplen 
les oportunitats en eixos espais respectant la pre-
servació dels valores ambientals i culturals. 

Els parcs naturals o un altre tipus d’espai natural 
protegit esdevenen així recursos dinamitzadors 
de l’economia local-regional i un referent simbòlic 
per a les comunitats, no sense detractors, dins o 
en la contornada. Cal recordar la realitat territori-
al valenciana, en la qual els espais naturals no són 
espais al marge de l’activitat humana, a manera 
d’illa natural verge. Per contra, els espais naturals 
protegits estan inserits en el medi rural. Per tant, 
és imprescindible desenvolupar estratègies de 
gestió vinculades a l’ús públic.

El turisme en espais naturals protegits (sobretot, 
parcs naturals) experimenta un creixement im-
portant a Espanya, tendència que també s’observa 
a la Comunitat Valenciana. I és que el turisme de 
naturalesa guanya adeptes en un moment en el 
qual les estratègies del sector passen per la di-
versificació del producte, la desestacionalització i 
la innovació. En el 2018 el percentatge de turistes 
que arribaren a la Comunitat Valenciana a fi de 
practicar turisme de naturalesa va ser un 13,2% 
superior a l’any anterior. També va augmentar un 
8,4% la despesa per viatge i l’estada mitjana en 
quatre dies. Es tracta d’un turisme en el qual el 
turista de la mateixa comunitat autònoma té un 
pes important (83,4%) i on l’allotjament té lloc en 
cases de familiars o en segones residències (Tu-
risme Comunitat Valenciana, 2019). Les activitats 
més habituals relacionades amb la classe de tu-
risme descrita estan vinculades amb el senderis-
me i la interpretació de la naturalesa.

No obstant això, a la Comunitat Valenciana, l’admi-
nistració ambiental no disposa de recursos eco-
nòmics ni humans per a propiciar una política de 
gestió turística activa, fet que, a llarg termini, pot 
generar impactes negatius considerables sobre el 
territori i sobre la imatge dels dits espais com a 
destinació turística, i, conseqüentment, sobre la 
capacitat que tenen com a factor de desenvolupa-
ment regional i rural.

L’ús de les noves tecnologies de la informació i co-
municació suposa una oportunitat important per 
a impulsar les activitats econòmiques, així com 
la mateixa gestió mediambiental dels espais na-
turals protegits. Representen unes eines profito-
ses tant per a gestors com per al públic visitant, 
perquè la implantació contribueix a superar les 
tradicionals funcions conservacionistes dels es-
pais, per a respondre a les noves necessitats i de-
mandes de la societat lligades al turisme i l’esplai 
actiu. L’activitat turística implica consum. No un 
consum d’objectes, sinó consum de serveis (Urry, 
2000). 
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Els parcs naturals tenen diferents elements que 
s’han de transformar i convertir en serveis consu-
mibles per als turistes. En el sentit dit, el paisatge 
i els béns patrimonials són elements destacats en 
esbossar propostes de promoció turística en àre-
es naturals i rurals. Però la posada en valor turís-
tica d’un parc natural obliga a fer una planificació 
i gestió minucioses que s’han de basar en la uti-
lització d’eines tècniques i tecnològiques (Viñals 
i Alonso-Monasterio, 2011), i en una gestió intel-
ligent. Només així es respondrà als desitjos dels 
turistes i a les necessitats del medi natural.

El turisme és un fenomen molt dinàmic. Constant-
ment es reajusta davant dels gustos canviants de 
la demanda. En l’actualitat, les motivacions dels 
turistes s’han diversificat en comparació als gus-
tos del turisme de masses que es va iniciar en la 
segona mitat del segle passat. Ja en les darreres 
dècades apareix una consciència mediambiental i 
patrimonial que suposa unes noves relacions tu-
rista-territori-comunitat local. Així doncs, s’afer-
ma un tipus de turista molt més sensible i empàtic 
amb el territori-destinació, interessat en els pro-
cessos ambientals i culturals que han configurat 
el paisatge, preocupat per conéixer les maneres 
de viure de la gent, amb la qual vol compartir ex-
periències, i àvid d’activitats diferents. 

Les persones que busquen experiències en es-
pais naturals són conseqüents amb els valors 
naturals, socials i comunitaris. Són visitants molt 
responsables, que es mouen en els principis de 
la sostenibilitat i del consum ètic. Visitants més 
flexibles, actius, ben informats, formats i que fan 
ús de les noves tecnologies, per a fer de les se-
ues activitats experiències més satisfactòries. Un 
tipus de turista que cerca un contacte estret amb 
la naturalesa i amb la gent que hi viu, i que, encara 
que a vegades idealitza el lloc, ho fa en part per-
què que vol trencar amb la quotidianitat urbana, 
perquè vol il·lusionar-se, fruir i també descansar.

II OBJECTIUS I METODOLOGIA

II. 1 Les preguntes d’investigació

A l’hora de plantejar un treball com el present par-
tim d’una sèrie de preguntes d’investigació que 
ens insten a plantejar el nostre objectiu general i 
una sèrie d’objectius específics. Amb els objectius 
i amb l’aplicació de la metodologia, tractarem de 
respondre a les preguntes, que exposem tot se-
guit: 

a) Són els espais naturals protegits, i en concret 
els parcs naturals, àmbits propicis per al nai-
xement d’iniciatives empresarials innovadores?

b) Té el parc natural de Las Hoces del Cabriel els 
atractius necessaris per a incentivar el sorgi-
ment d’empreses o per a atraure’n de fora?

c) Com influeix l’estructura socioeconòmica pre-
existent i les característiques geogràfiques de 
l’àrea en la capacitat innovadora actual?

d) Quines són les necessitats dels sectors econò-
mics que operen en l’àmbit del parc i què és el 
que el parc pot oferir-los?

e) Suposa el parc natural de Las Hoces del Cabri-
el una oportunitat per a la competitivitat de les 
empreses i els municipis?

f) Quina és l’actitud dels actors territorials (tant pú-
blics com privats) de l’àmbit del parc, davant de 
l’oportunitat de generar xarxes de col·laboració 
per a incorporar intel·ligència i innovació en les 
activitats productives i en les accions de difusió?

g) Com influeixen les polítiques tecnològiques re-
gionals en els processos d’innovació en les xico-
tetes i mitjanes empreses de l’àmbit del parc?

h) Podem aportar amb el tipus de treball present 
idees i orientacions a administracions i empre-
ses per a incorporar processos d’innovació que 
contribuïsquen positivament al desenvolupa-
ment socioeconòmic i ambiental d’entorn del 
parc natural Las Hoces del Cabriel? 

II. 2 Objectiu general i objectius complementaris

Una investigació com la que ací es proposa és 
una oportunitat excel·lent per a revisar les dinà-
miques territorials que tenen lloc en àrees rurals 
condicionades per la presència d’un espai natu-
ral protegit. Mitjançant el present estudi volem 
revisar les possibilitats i els hàndicaps que tenen 
els parcs naturals per a contribuir a dinamitzar 
els territoris que els alberguen i suggerir pautes 
que afavorisquen el disseny de polítiques, estra-
tègies i projectes per a aconseguir-ho. Per tant, i 
centrant més el propòsit al nostre àmbit d’estudi, 
l’objectiu general del treball és estudiar com pot 
contribuir el parc natural de Las Hoces del Cabriel 
al desenvolupament socioeconòmic dels munici-
pis de Requena, Venta del Moro i Villargordo del 
Cabriel, i al conjunt de la comarca de la Plana de 
Requena-Utiel.
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Així doncs, es vol contribuir a identificar i conéixer 
les dinàmiques ambientals i socioeconòmiques de 
la zona, reconeixent quin tipus d’accions innova-
dores i creatives s’han de fer o es duen a terme en 
l’àmbit del parc natural i que impregnen el con-
junt de sectors productius dels municipis. També 
aprofitem el treball per a exposar diverses ex-
periències que ens fan reflexionar sobre les claus 
que hi ha darrere de la innovació en alguns llocs. 
I reflexionem sobre alguns dels obstacles que en 
dificulten la generació i difusió.

Com a objectius complementaris a l’objectiu ge-
neral destaquem el propòsit de:

• reflexionar sobre els conceptes d’innovació ter-
ritorial i de gestió intel·ligent del territori i els 
efectes positius d’incorporar-los que tenen en 
espais rurals i naturals;

• revisar les capacitats que mostren els parcs 
naturals per a reforçar el desenvolupament 
territorial i fins i tot per a establir dinàmiques i 
estructures d’acció que el faciliten; 

• analitzar la percepció que la població local té 
del parc natural de Las Hoces del Cabriel i la 
visió que té sobre la capacitat que té per a im-
pulsar processos innovadors que propicien el 
desenvolupament socioeconòmic i ambiental 
de la zona;

• estudiar la relació entre el parc natural i la com-
petitivitat i modernització de les empreses situ-
ades en l’òrbita;

• identificar si gràcies al parc natural es generen 
noves vetes d’ocupació, i quins trets tenen (vo-
lum, qualitat i qualificació, relacions laborals…);

• considerar la capacitat d’innovació dels actors 
locals atenent el paper en l’àmbit d’estudi i ca-
racterístiques estructurals com l’edat o la for-
mació;

• analitzar el nivell de formació d’empresaris i 
treballadors i la capacitat innovadora de les 
empreses;

• evidenciar la influència de les administracions 
públiques i institucions en el comportament 
més o menys innovador de l’empresariat;

• fer algunes propostes d’actuació que impulsen 
els processos d’innovació territorial en l’àmbit 
del parc natural de Las Hoces del Cabriel.

II. 3 Metodologia

Per a resoldre les preguntes d’investigació i com-
plir els objectius proposats adés, plantegem una 
metodologia de treball que combina procediments 
deductius, per a transitar dels principis generals 
de la innovació territorial analitzats en la biblio-

grafia als aspectes específics de l’àmbit d’estudi; 
amb procediments inductius on a partir de l’anàli-
si d’aspectes específics de l’àmbit del parc natural 
de Las Hoces del Cabriel fem generalitzacions que 
expliquen la realitat de l’àrea d’estudi. 

La metodologia seguida s’ha fonamentat en: (a) 
revisions bibliogràfiques i d’informes d’instituci-
ons públiques, (b) la revisió de bases de dades ter-
ritorials i (c) l’aplicació de tècniques d’investigació 
qualitatives. El procediment seguit atén de mane-
ra especial l’actitud i el comportament dels actors 
locals, els qui aporten les claus per a comprendre 
el que suposa el parc natural a la zona. Així doncs, 
la metodologia, exposada segons els apartats de 
l’informe, ha sigut:

• En l’apartat I s’han revisat estudis sobre l’im-
pacte socioeconòmic que una àrea natural pro-
tegida té sobre el territori d’influència. 

• En l’apartat II es plantegen els objectius i la me-
todologia.

• En l’apartat III s’ha caracteritzat l’àrea d’estu-
di a partir de l’anàlisi de les bases de dades 
territorials i d’estudis acadèmics preexistents. 
També s’ha analitzat la informació que propor-
ciona la Conselleria d’Agricultura, Desenvolu-
pament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, i en concret les memòries de gestió 
del parc. Així mateix, s’ha estudiat el marc legal 
dels parcs naturals valencians i la normativa i 
els òrgans de gestió de Las Hoces del Cabriel. 

• En els apartats IV i V s’ha dut a terme un di-
agnòstic dels processos d’innovació territorial 
en la zona d’estudi, identificant els eixos i actors 
clau de la innovació. Així mateix s’identifiquen 
els beneficis dels processos d’innovació detec-
tats; i els reptes que en gestió intel·ligent té el 
parc natural de Las Hoces del Cabriel. Per a dur 
a terme el diagnòstic s’han utilitzat tècniques 
d’investigació qualitativa; en concret s’han fet 
entrevistes semiestructurades focalitzades a 
actors clau. Una selecció de quinze actors amb 
la qual hem tractat de cobrir tant els tres muni-
cipis que formen part del parc com les adminis-
tracions públiques locals i autonòmiques impli-
cades. També s’han entrevistat representants 
d’associacions i col·lectius socials i empreses 
que desenvolupen l’activitat dins de l’àmbit del 
parc natural. Les entrevistes s’han fet, exceptu-
ant una que va ser presencial, a distància mit-
jançant la plataforma Blackboard Collaborate, 
amb una duració entre els cinquanta i els no-
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ranta minuts. La investigació de camp, condici-
onada per la situació sanitària derivada de la 
Covid-19, s’ha fet durant la segona quinzena de 
setembre i la primera d’octubre del 2020. 

A través de les entrevistes s’ha pogut percebre 
el comportament més o menys innovador i les 
xarxes de cooperació que hi ha o no hi ha. Tam-
bé s’han pogut conéixer les estratègies de les 
administracions públiques orientades a propi-
ciar la innovació i la incidència que tenen en els 
sistemes productius locals. 

Figura 1. Procés d’arreplega d’informació mitjançant 
entrevistes semiestructurades a actors clau

• En l’apartat VI, a partir de la refl exió i l’anàlisi 
d’experiències que han tingut lloc en altres es-
pais amb característiques similars, s’ha fet una 
proposta de model de gestió intel·ligent per al 
parc natural de Las Hoces del Cabriel.

III. CARACTERITZACIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI: 
L’ENTORN I L’ORIGEN DEL PARC 

III.1 El riu Cabriel, eix vertebrador del parc 
natural 

El riu Cabriel, principal afl uent del riu Xúquer, 
transita, al llarg de 220 km, pels termes de muni-
cipis de Terol, Conca, València i Albacete, des que 
naix als Monts Universals, a la província de Terol, 
fi ns que desemboca en l’embassament d’Embar-
caderos, en terme de Cofrents. La zona que solca 
el Cabriel, amb una conca de més 4.700 km2, dona 
lloc a la vall del Cabriel.

Situat a la comarca d’Utiel-Requena, a l’oest de la 
província de València, el tram de riu que ens ocu-
pa discorre entre l’embassament de Contreras 
i l’aldea de Casas del Río. Actua de límit natural 

entre la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa 
i genera un canó profund al llarg del recorregut 
sobre les calcàries i dolomies del Cretàcic superi-
or, a través d’un massís rocós on l’aigua ha actuat 
durant segles. Un recorregut sinuós, un conjunt de 
meandres encaixonats que, alhora que donen nom 
al paratge, confi guren l’eix vertebrador de Las Ho-
ces del Cabriel, resultat geomorfològic del pas del 
riu i un dels paisatges fl uvials mediterranis més 
admirables. Hi destaca, en el paisatge abrupte, la 
zona de Los Cuchillos, aigües amunt de Las Hoces, 
també constituïda per estrats calcaris i dolomítics, 
que adquireix una disposició característica que la 
diferencia de la resta pel relleu particular que té i 
la cresta vertical espectacular que hi ha.

El medi fl uvial afavoreix l’estructuració d’hàbi-
tats en l’entorn, com el bosc de ribera, una franja 
de vegetació estreta als dos marges del riu, amb 
joncs, canyars, falagueres, gramínies, plantes en-
fi ladisses, baladres i tamarits. Hi destaquen ar-
bres com els àlbers, xops, salzes i tamarits. El pi 
blanc (Pinus halepensis), les carrasques (Quercus 
ilex sup. Rotundifolia) i els roures valencians (Quer-
cus faginea) cobreixen les parets rocoses al llarg 
del llit del riu, i junt amb espècies mediterrànies 
com el romer, el llentiscle i el boix, fan del bosc de 
ribera el més ben conservat del territori valencià.

La fauna presenta un interés excepcional, tant pels 
hàbitats dels cingles com pels hàbitats associats 
al riu, tots dos amb una gran quantitat d’espècies 
catalogades d’interés. El fons del riu, de materials 
fi ns i graves, permet que hi cresca una vegetació 
aquàtica que actua com a refugi d’organismes in-
vertebrats i de peixos, al seu torn aliment d’amfi bis, 
rèptils, aus i mamífers com la llúdria (Lutra lutra). 
Aus rapinyaires com l’àguila cuabarrada (Hierae-
tus fasciatus), l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) 
i el mussol banyut (Asio otus) sobrevolen Las Ho-
ces i també l’esmerla, el pit-roig o el rossinyol. I 
comparteixen l’espai amb el senglar, la rabosa, la 
fagina, la geneta, el gat serval i rosegadors. Hi ha 
espècies que viuen en règim de semillibertat asso-
ciades a fi nques cinegètiques. L’escassa presència 
humana propicia una bona salut de la fl ora i la fau-
na, i afavoreix l’existència d’ecosistemes riparis de 
gran valor natural i un hàbitat refugi de diverses 
espècies en perill d’extinció. 

Lligat a les característiques del territori sorgei-
xen manifestacions culturals, com ara elements 
del patrimoni religiós, arquitectònic i cultural: ca-
serius, corrals, esglésies, ermites, abrics de pas-
tor, salines, molins…
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Figura 2. Mapa dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana
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La pràctica de l’agricultura també hi ha deixat 
empremta i no es pot entendre el paisatge d’hor-
ta fluvial sense l’activitat agrària. L’acumulació 
de depòsits al·luvials i l’encaixonament del riu hi 
ha propiciat posar en cultiu les terrasses fluvials 
generades. Les infraestructures de reg, origina-
des per la necessitat de l’ésser humà d’aprofitar 
la presència contínua de l’aigua mitjançant assuts 
o séquies, han permés regar l’horta, amb horts i 
cultiu d’arbres que incrementen el valor ecològic i 
paisatgístic del paratge.

Tot un conjunt de trets geològics, geomorfològics, 
botànics i faunístics, mosaic paisatgístic de gran 
importància ecològica, que conforma el paratge 
de Las Hoces del Cabriel i que va motivar l’admi-
nistració valenciana a sol·licitar-ne la declaració 
de parc natural, com veurem més avant. 

En la figura 2 es representen els parcs naturals va-
lencians, on es destaca el de Las Hoces del Cabri-
el, el de més superfície, amb 31.446 hectàrees. La 
posició limítrofa entre dos territoris autonòmics, 
el valencià i el castellano-manxec, i l’entorn es-
pecial a la plana de Requena-Utiel, confereixen a 
la zona particularitats ambientals, culturals, turís-
tiques i administratives úniques. La pertinença a 
tres termes municipals, l’atractiu lúdic i els valors 
ecològics, generen aliances i discrepàncies entre 
els actors implicats en l’àrea del nostre estudi, així 
com conflictes entre ús i protecció de l’espai na-
tural, que deriven en instruments d’ordenació del 
parc i l’àrea d’influència socioeconòmica.

III.2 Les Falçs del Cabriel com a Espai Natural 
Protegit: marc legal del Parc Natural

El creixement dels ENP europeus (ZEPA i LIC) a la 
UE des de 1979 ha sigut espectacular. L’aplicació 
de les directrius d’aus i hàbitats ha generat la de-
claració de 2.920 ZEPA (209.792 km2; 6,6% de la 
UE15) i 12.225 LIC (388.243 km2; 12,2% de la UE15). 
A Espanya des de 1986 s’han declarat 260 ZEPA i 
937 LIC, que abasten una extensió de 53.602 km2 
(10,7% d’Espanya) i 88.076 km2 (17,2% d’Espanya), 
respectivament. Tot i això, la xarxa espanyola i 
d’altres països membres de la UE no està conclosa 
i es preveu que continuen creixent. En l’àmbit re-
gional espanyol s’han de destacar algunes comu-
nitats autònomes que, tot i el fort dinamisme soci-
oeconòmic, tenen una superfície protegida àmplia. 
És el cas de la Comunitat Valenciana.

Les característiques físiques del territori valen-
cià proporcionen una diversitat ambiental única, 
que, junt amb una història geològica complexa, 

generen una biodiversitat d’un gran valor. L’activi-
tat socioeconòmica tradicional que ha interactuat 
amb ecosistemes naturals al llarg de la història 
ha generat paisatges harmoniosos que han ajudat 
a preservar valors ecològics de gran rellevància. 
Però problemes actuals com la despoblació afa-
voreixen la marginació econòmica i social de la 
zona de l’interior valencià, amb l’abandó conse-
güent de cultius, pastures i explotacions forestals. 
Un procés que comporta pèrdua de sòls i risc d’in-
cendi forestal.

Així, el patrimoni natural valencià, amenaçat pels 
processos explicats, exigeix un compromís de pro-
tecció compatible amb el manteniment i el desen-
volupament de l’activitat socioeconòmica, amb 
criteris d’usos sostenibles dels recursos naturals 
i cerca de models innovadors d’ecodesenvolupa-
ment, junt amb la funció social que s’ha de garan-
tir, en termes d’investigació, estudi, ensenyament 
i fruïció.

Davant de la situació descrita, emergeix la neces-
sitat d’elaborar una llei valenciana d’espais prote-
gits, d’acord amb la realitat territorial valenciana. 
Així, seguint criteris que exigeixen diverses direc-
tives europees, s’aprova la Llei 11/1994, de 27 de 
desembre, de la Generalitat, d’espais naturals 
protegits de la Comunitat Valenciana. L’objecte 
és establir el règim aplicable als espais naturals 
protegits i als espais protegits de la Xarxa Natura 
2000 a la Comunitat Valenciana. Es pretén aconse-
guir amb la llei una gestió correcta dels espais na-
turals del territori valencià. S’estableix, també, un 
procediment per a declarar els espais protegits, 
amb els efectes administratius que això comporta. 
Així mateix, es defineixen els instruments d’orde-
nació requerits consistents en els plans d’ordena-
ció de recursos naturals, plans rectors d’ús i ges-
tió, plans especials i normes de protecció.

A l’efecte de la llei, constitueixen espais naturals 
protegits «les àrees o fites geogràfiques que con-
tinguen elements o sistemes naturals de parti-
cular valor, interés o singularitat, tant a causa de 
l’acció i evolució de la naturalesa, com derivats de 
l’activitat humana, que es consideren mereixedors 
d’una protecció especial». Amb la finalitat de pro-
tegir, conservar, restaurar, millorar i complir un ús 
sostenible dels espais naturals, la Generalitat Va-
lenciana i les entitats locals actuaran segons els 
criteris de preservació, conservació i ús social».

Segons els recursos naturals o biològics i els va-
lors dels diferents espais protegits que hi ha, sor-
geixen les categories següents: parcs naturals, re-
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serves naturals, monuments naturals, paisatges 
protegits, paratges naturals municipals i zones 
humides catalogades. I espais protegits de la Xar-
xa Natura 2000: llocs d’importància comunitària 
(LIC) fins a la designació com a zones especials de 
conservació, les zones especials de conservació 
(ZEC) i les zones d’especial protecció d’aus (ZEPA). 
Amb referència a les darreres figures de protec-
ció, Las Hoces del Cabriel han sigut declarades LIC 
i ZEPA dins de la Xarxa NATURA 2000. Ens cen-
trarem, a continuació, en els aspectes propis d’un 
parc natural, atés que el nostre estudi se centra en 
eixa modalitat d’espai protegit. 

En l’article 7 de la llei es defineixen els parcs na-
turals com a àrees «naturals que, per la represen-
tativitat dels ecosistemes o la singularitat de la 
flora, la fauna, o de les formacions geomorfolò-
giques, o bé la bellesa dels paisatges, tenen uns 
valors ecològics, científics, educatius, culturals 
o estètics, que conservar-los mereix una aten-
ció preferent i es consideren adequats per a in-
tegrar-los en xarxes nacionals o internacionals 
d’espais protegits». En el segon apartat de l’article 
s’estableix que «les activitats que s’hi han de fer 
s’han d’orientar cap als usos tradicionals agríco-
les, ramaders i silvícoles, i a l’aprofitament de les 
produccions compatibles amb les finalitats que 
motiven la declaració, i a la visita i fruïció amb les 
limitacions necessàries per a garantir la protecció 
i les activitats pròpies de la gestió de l’espai prote-
git. Els altres usos poden ser objecte d’exclusió en 
la mesura que entren en conflicte amb els valors 
que es pretenguen protegir».

Els instruments d’ordenació ambiental en l’àmbit 
de la Comunitat Valenciana són els següents: 

1. Plans d’ordenació dels recursos naturals
2. Plans rectors d’ús i gestió
3. Normes de gestió

Així, en l’article 31 de la llei s’indica en referència 
als parcs naturals que «la declaració exigeix un 
pla d’ordenació dels recursos naturals. L’ordena-
ció s’ha de dur a terme mitjançant plans rectors 
d’ús i gestió. El pla d’ordenació és obligatori i exe-
cutiu en tot el que fa referència a la conservació, 
protecció o millora de la flora, fauna, ecosistemes, 
paisatge o recursos naturals, i prevaldrà sobre 
qualsevol altre instrument d’ordenació territorial 
o física. Formular-lo correspon a la Conselleria de 
Medi Ambient, i l’ha d’aprovar el Govern valencià 
per decret».

Respecte al Pla rector d’ús i gestió, constitueix el 
marc en el qual s’han de dur a terme les activi-
tats directament lligades a la declaració de l’espai 
natural protegit, el parc en el nostre cas, i en par-
ticular la investigació, ús públic i conservació, pro-
tecció i millora dels valors ambientals. Igual que el 
pla anterior, la Conselleria de Medi Ambient l’ha de 
formular el Govern valencià, i aprovar-lo. La gestió 
del parc natural correspon a la direcció competent 
en la matèria, mitjançant direcció-conservació.

Segons la dita llei, els PORN es configuren com 
a instruments fonamentals per a una planificació 
correcta dels recursos naturals; en l’article 32 i 
següents se n’estableix el concepte, àmbit, con-
tingut, efectes i tramitació. Per això i atés que el 
conjunt de Las Hoces de Cabriel, qualificat com a 
lloc d’interés geològic i zona ZEPA, té un gran va-
lor ambiental, amb una flora i una fauna d’interés 
excepcional, la Conselleria de Territori i Habitatge, 
mitjançant l’Orde d’11 de juny del 2004 va inici-
ar el procediment d’elaboració i aprovació del Pla 
d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de Las 
Hoces del Cabriel. Poc després, mitjançant el De-
cret 24/2005, de 4 de febrer, del Consell de la 
Generalitat, s’aprova el Pla d’ordenació dels re-
cursos naturals de Las Hoces del Cabriel.

La finalitat del PORN és «l’ordenació general dels 
recursos naturals de Las Hoces del Cabriel i posar 
en valor el paratge per a fruïció i ús públic, sense 
menyscabar els drets legítims dels titulars dels 
terrenys i els recursos naturals». Establit el PORN 
de Las Hoces del Cabriel i considerant la defini-
ció de la figura de parc natural segons l’article 7 
de la Llei 11/94 d’espais naturals protegits, i «ha-
vent-se consultat mitjançant audiència tots els 
sectors implicats en la declaració de l’espai natu-
ral i complits els tràmits procedimentals previstos 
en l’article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, 
a proposta del conseller de Territori i Habitatge, 
d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Co-
munitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell 
de la Generalitat, en la reunió del dia 17 de juny de 
2005», es resol declarar el parc natural de Las 
Hoces del Cabriel, mitjançant el Decret 115/2005, 
de 17 de juny, del Consell de la Generalitat.

La finalitat del decret és establir un règim especi-
al de protecció, d’acord amb la Llei 11/1994, de 27 
de desembre, de la Generalitat, d’espais naturals 
protegits de la Comunitat Valenciana. Així mateix, 
es troba dins del marc normatiu i d’ordenació se-
gons el Decret 24/2005, de 4 de febrer, del Consell 
de la Generalitat, que aprovava el Pla d’ordenació 
dels recursos naturals de Las Hoces del Cabriel. 
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Els objectius principals que persegueix el règim 
de protecció del parc natural s’expliquen en l’arti-
cle primer del decret, i inclouen:

1. Protegir i conservar el patrimoni natural de 
l’entorn del riu Cabriel.

2. Protegir i conservar el patrimoni cultural asso-
ciat a la presència del riu (elements arqueolò-
gics, arquitectònics i etnològics).

3. Corregir i minimitzar impactes de l’activitat hu-
mana sobre la biodiversitat i recursos naturals 
i culturals.

4. Regular usos, aprofitaments i activitats relacio-
nades amb la conservació activa dels recursos 
de l’entorn.

5. Promoure mesures directes per a la conser-
vació, regeneració, millora, difusió i posada en 
valor dels recursos d’interés natural i cultural.

6. Fomentar i coordinar actuacions en matèria 
d’ús públic i privat dels recursos.

7. Potenciar la pràctica d’esports de muntanya i 
aventura.

8. Facilitar i fomentar la participació de munici-
pis, propietaris, usuaris i col·lectius socials en 
la gestió i el disseny d’estratègies d’actuació.

9. Promoure la coordinació i concurrència d’inici-
atives entre administració autonòmica, corpo-
racions locals i iniciativa privada en matèries 
relacionades amb la gestió del parc.

Amb referència a l’àmbit territorial, el parc natu-
ral de Las Hoces del Cabriel inclou parcialment els 
termes de Requena, Venta del Moro i Villargordo 
del Cabriel. La delimitació queda definida en l’an-
nex I del decret de declaració i l’àrea d’amortiment 
d’impactes del parc coincideix amb la categoria 
d’ordenació «zona d’amortiment» del PORN de 
Las Hoces del Cabriel, definida en l’article 120 del 
capítol de zonificació. Es tracta d’àrees «a l’entorn 
del futur parc natural, caracteritzades per la pre-
sència d’usos i aprofitaments dels recursos natu-
rals compatibles amb els objectius del PORN. La 
conservació dels valors ecològics, paisatgístics i 
culturals en la zona té com a finalitat prioritària 

Figura 3. Mapa dels límits del parc natural de Las Hoces del Cabriel i l’entorn. Font: ESTEPA.
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constituir un cinturó amortidor dels possibles im-
pactes sobre l’espai natural protegit, mitjançant 
una sèrie de regulacions genèriques basades en 
les disposicions generals del Pla. La regulació de 
la dita àrea s’arreplega en l’article 125 del capítol 
següent, que estableix que la regulació d’usos i ac-
tivitats s’ha d’atindre a les disposicions generals 
establides en el present pla amb caràcter general 
per a tot l’àmbit del PORN».

La Conselleria va haver de preparar, en virtut de 
l’article 5, un pla rector d’ús i gestió del parc na-
tural de Las Hoces del Cabriel, en el qual s’esta-
bleix el marc en què s’han d’executar les activitats 
directament relacionades amb la gestió del parc 
natural. L’article 6 del decret contempla la creació 
de la Junta Rectora del parc natural de Las Hoces 
del Cabriel, com a «òrgan col·legiat, col·laborador i 
consultiu de la Conselleria competent sobre medi 
ambient en la gestió del parc natural. La Junta 
Rectora té el caràcter d’òrgan consultiu, represen-
tatiu i canalitzador de la participació i les iniciati-
ves de la propietat, les diferents administracions 
i els col·lectius públics i privats directament rela-
cionats amb els objectius del parc, en els àmbits 
administratiu, econòmic, social i cultural».

Tal com ja s’ha dit, en l’annex I del decret de la 
declaració, s’estableix la delimitació del parc na-
tural de Las Hoces del Cabriel, des de la partida 
en el punt d’intersecció dels termes municipals 
de Villargordo del Cabriel i Venta del Moro, en la 
transversal del riu Cabriel, fins al retorn al mateix 
punt. En el mapa (figura 3) podem observar la lo-
calització del parc natural i l’entorn.

Després d’aprovar el Pla d’ordenació dels recur-
sos naturals (PORN) de Las Hoces del Cabriel l’any 
2005, i declarar-les consegüentment parc natu-
ral el mateix any, s’aprova mitjançant el Decret 
45/2011, de 29 d’abril, del Consell, el Pla rector 
d’ús i gestió del parc natural de Las Hoces del 
Cabriel. S’hi regulen aspectes relacionats amb 
l’administració i gestió de l’espai protegit, i l’orde-
nació de l’ús públic, i s’hi estableix el marc en el 
qual s’han de desenvolupar totes les activitats al 
parc natural, amb una referència especial a la in-
vestigació, la conservació, protecció i millora dels 
valors ambientals i els aprofitaments sostenibles 
dels recursos naturals que redunden en benefici 
de les poblacions implicades. Els criteris de gestió 
del parc natural els estableix el PRUG, i entre els 
objectius que té destaquem els següents:

• Promoure, gestionar, conciliar i ordenar les de-
mandes d’activitats econòmiques, assegurant 

que no posen en perill la conservació dels va-
lors del parc natural.

• Regularitzar l’afluència de visitants i fomentar 
actituds que afavorisquen la conservació de la 
biodiversitat i dels recursos naturals i culturals 
del parc natural.

• Promoure i donar suport a la investigació cientí-
fica sobre els aspectes relacionats amb el parc 
natural en tots els nivells.

• Corregir i minimitzar al màxim possible els im-
pactes que l’ús públic ocasiona o podria ocasio-
nar sobre la biodiversitat i els recursos naturals 
i culturals del parc natural.

• Promoure activitats lúdiques i educatives ambi-
entals i culturals, assegurant que no posen en 
perill la conservació dels valors del parc natural.

• Facilitar el desenvolupament d’activitats econò-
miques alternatives.

• Contribuir a la formació d’una consciència am-
biental del visitant.

• Zonificar el parc natural, delimitant diferents 
àrees segons les necessitats de conservació, i 
la capacitat i vocació en relació amb l’ús per a 
les activitats humanes.

• Afavorir la implantació i el desenvolupament de 
les metodologies englobades en la implicació 
social en la conservació del medi, com a mitjà 
per a avançar en la corresponsabilitat de propi-
etaris privats, entitats i societat civil en general 
en el compliment dels objectius.

L’àmbit d’aplicació del PRUG s’estén a la totalitat 
dels terrenys que hi ha en el parc natural de Las 
Hoces del Cabriel. En la taula següent (taula 1) hi 
ha els documents legislatius principals relacio-
nats amb el parc natural de Las Hoces del Cabriel. 

Llei 11/1994, de 27 de desembre d’espais naturals protegits 
de la Comunitat Valenciana 

Decret 24/2005, de 4 febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals de Las Hoces 
del Cabriel

Decret 115/2005, de 17 de juny, del Consell de la Generalitat, de 
declaració del parc natural de Las Hoces del Cabriel

Decret 45/2011, de 29 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Pla 
rector d’ús i gestió del parc natural de Las Hoces del Cabriel

Taula 1. Síntesi de la normativa relativa al parc natural de 
Las Hoces del Cabriel
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Figura 4. Mapa de la reserva de la biosfera de la vall del Cabriel. Font: ESTEPA
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III.3 La vall del Cabriel com a reserva 
de la biosfera

El 19 de juny de 2019, l’Organització de les Naci-
ons Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura 
(UNESCO) va aprovar la declaració de la reser-
va de la biosfera de la vall del Cabriel. L’objectiu 
principal és «promoure el desenvolupament sos-
tenible de la vall del Cabriel integrant aspectes 
econòmics, socials, culturals i mediambientals, 
a favor de la millora del benestar de la població 
del medi rural, garantint la qualitat de l’entorn i 
l’activitat que hi ha i harmonitzant les activitats 
productives amb la conservació de la naturalesa 
i el patrimoni cultural». Amb la declaració es con-
tribueix a aconseguir els objectius de desenvolu-
pament sostenible de l’Agenda 2030, en particular 
els següents: 6 Aigua neta i sanejament, 8 Treball 
decent i creixement econòmic, 13 Acció pel clima i 
15 Vida d’ecosistemes terrestres.

El parc natural de Las Hoces del Cabriel constitu-
eix una de les àrees principals de la reserva, raó 
per la qual es benefi cia de la declaració, avantat-
ges que repercuteixen al seu torn en els municipis 
que el constitueixen. Hi destaquem, per exemple, 
l’augment de conscienciació per a la població lo-
cal i autoritats governamentals sobre el desenvo-
lupament sostenible, valoració com a lloc d’apre-
nentatge o atracció de fi nançament internacional. 
Presentem a continuació un mapa (fi gura 4) on es 
distingeixen totes les àrees que componen el ter-
ritori declarat reserva de la biosfera.

III.4 Trets socioeconòmics i demogràfi cs dels 
municipis del parc: Requena, Villargordo del Ca-
briel i Venta del Moro

Els municipis de Requena, Villargordo del Cabriel i 
Venta del Moro pertanyen a la comarca d’Utiel-Re-
quena. Amb la fi nalitat de poder valorar l’impacte 
recíproc que té lloc entre el parc natural de Las 
Hoces del Cabriel i els municipis en els quals es 
localitza, identifi carem i analitzarem les dades 
signifi catives que contribueixen a explicar, en part, 
els processos d’innovació territorial que es produ-
eixen en l’àrea.

III.4.1 Població i evolució demogràfi ca

La pèrdua de població dels municipis del parc re-
fl ecteix un dels problemes principals que pateix la 
zona (vegeu la fi gura 5), i que determina l’evolució 
de les activitats socioeconòmiques. Tot i la lleugera 
recuperació observada l’any 2012, a partir de llavors 
tots els municipis comencen a perdre habitants, i 
Venta del Moro es converteix en el més perjudicat.

Figura 5. Evolució demogràfi ca dels municipis de Requena, 
Venta del Moro i Villargordo del Cabriel. Elaboració pròpia. 

Font: Conselleria d’Economia, 2020

La densitat de població dels municipis que ens 
ocupa és baixa comparada amb la de València 
(236 h./km2), informació que refl ecteix la situació 
de despoblació que pateix la zona, en particular 
Villargordo del Cabriel i Venta del Moro, com s’ob-
serva en la taula següent:

DENSITAT DE POBLACIÓ h./km2

REQUENA 24,88

VILLARGORDO DEL CABRIEL 8,23

VENTA DEL MORO 4,43

Taula 3. Densitat de població dels municipis del parc. 
Font: Conselleria d’Economia, 2020

Una baixa densitat de població que, d’altra ban-
da, constitueix un dels factors que afavoreixen el 
manteniment dels valors ecològics i ambientals 
de l’entorn. Un altre dels trets determinants de la 
situació demogràfi ca la mostra la taula següent 
(taula 3), amb els índexs de dependència i envelli-
ment de cada un dels municipis.

SUPERFÍCIE TERME MUNICIPAL (ha) SUPERFÍCIE INCLOSA EN EL PN (ha)  SUP. PN %

REQUENA 81.421 15.504 19%

VENTA DEL MORO 27.259 13.604 50%

VILLARGORDO DEL CABRIEL 7.161 2.338 32,6%

TOTAL 116.060 31.446

Taula 2. Dades territorials dels municipis del parc natural 
de Las Hoces del Cabriel.

 Font: portal ARGOS de la Generalitat Valenciana, 2019

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   254Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   254 13/12/21   10:2013/12/21   10:20



255

III.4.2 El mercat laboral

L’àrea es caracteritza pel vincle històric amb el 
sector primari, en concret la viticultura, que ha si-
gut el motor econòmic dels municipis, ocupa molta 
superfície, i el generador d’ocupació (fi gura 6). No 
obstant això, la crisi de l’agricultura ha desembocat 
en una crisi sistèmica del medi rural que es ma-
nifesta en pèrdues de població i d’oportunitats de 
desenvolupament. L’envelliment dels pobles de Vi-
llargordo del Cabriel i Venta del Moro, superior al 
que pateix Requena, determina en gran manera els 
índexs relacionats amb el mercat laboral de l’àrea. 
Analitzem, seguidament, a través de la fi gura 7, les 
dades principals sobre persones afi liades i empre-
ses inscrites en la Seguretat Social segons els sec-
tors econòmics més representatius a l’entorn del 
parc natural. Els gràfi cs següents ens mostren de 
manera visual la situació actual (2020). 

Així mateix, en la fi gura 8 podem observar l’evo-
lució que ha experimentat el teixit empresarial 
en els municipis del parc. S’aprecia que, a Reque-

na, després d’uns anys estables quant al nombre 
d’empreses, des de l’any 2018 disminueixen en 
tots els sectors econòmics. En Venta del Moro i en 
Villargordo descendeix el nombre d’empreses en 
tots els sectors excepte en els serveis, relacionat 
amb el subsector del turisme.

Figura 7. Dades sobre empreses i afi liats a la Seguridad 
Social dels municipis de Requena, Venta del Moro i 
Villargordo del Cabriel. Elaboració pròpia. 
Font: Conselleria d’Economia, 2020

ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA
((pobl. <16 + pobl. >64) / (pobl. de 16 a 64)) × 100

ENVELLIMENT
((pobl. >64) / (pobl. <16)) × 100

REQUENA 57,2% 135,8%

VILLARGORDO DEL CABRIEL 76,3% 249,3%

VENTA DEL MORO 75,9% 349,1%

Taula 4. Índexs de dependència i d’envelliment dels 
municipis del parc. 

Font: Conselleria d’Economia, 2020

Figura 6. Cultius principals en hectàrees en els municipis 
de Requena, Venta del Moro i Villargordo del Cabriel. 
Elaboració pròpia. 

Font: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica, 2020 
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Figura 8. Evolució del nombre d’empreses per sectors en 
els municipis de Requena, Venta del Moro i Villargordo del 
Cabriel. Elaboració pròpia. 
Font: Conselleria d’Economia, 2020

III.5 Estructura administrativa del parc 
natural de Las Hoces del Cabriel i activitats 
implementades

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, 
a través de la Direcció General de Medi Natural i 
d’Avaluació Ambiental és la responsable de gesti-
onar els parcs naturals valencians. Hi ha dins de 
la Direcció General un servei de parcs naturals del 
qual depenen les direccions i els equips tècnics 
de cada parc. El personal adscrit al parc natural 
de Las Hoces del Cabriel s’encarrega de gestio-
nar i mantindre el parc, a més de la persona que 
ocupa la direcció, que és funcionària pública, hi 
ha nou persones que formen part de dos equips 
de treball, i que pertanyen a VAERSA (Valenciana 
d’Aprofi tament Energètic de Residus, SA), em-
presa pública de la Generalitat Valenciana que 
presta tota classe de serveis relacionats amb la 
gestió mediambiental, inclòs el desenvolupament 
de sistemes de gestió efi caços i respectuosos 
amb el medi ambient, i noves tecnologies. Es re-
parteixen de la manera següent:

1. Equip de conservació i manteniment: dos briga-
des, una amb seu a Requena i una altra a Venta del 
Moro. Cada brigada la componen tres peons qua-
lifi cats i un capatàs amb formació tècnica superi-
or en Gestió i Organització de Recursos Naturals i 
Paisatgístics. 

2. Equip d’educadors i guia: dos persones que 
compleixen les funciones de guia mediambiental 
del parc natural.

El centre d’interpretació del parc natural de Las 
Hoces del Cabriel es localitza en el municipi de 
Venta del Moro. El nombre de visitants que anual-
ment registra el centre se situa en els 2.700; se’n 
registraren 2.714 l’any 2018 i 2.680 en el 2019.

En la taula següent hi ha les activitats i faenes que 
ha fet el personal en el parc i la zona d’amorti-
ment (taula 5).

Els treballs de les brigades de VAERSA es comp-
tabilitzen en jornals, que corresponen a dies com-
plets de faena. A continuació, presentem gràfi -
cament els que es feren en els últims dos anys, 
segons les diferents faenes relatives a la conser-
vació i manteniment del parc.
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1. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

1.1. Conservació de fl ora

1.2. Conservació d’hàbitats

1.3. Adequació d’infraestructures i d’àrees d’ús públic

1.4. Conservació de fauna

1.5. Prevenció d’incendis

2. EDUCACIÓ AMBIENTAL

2.1. Campanyes de la xarxa de parcs naturals de la Comunitat Valenciana: es fan alhora en tots els parcs naturals valencians.

2.2. Activitats amb centres educatius: personal d’educació ambiental del parc contacta amb els diferents centres de la comarca per a 
oferir-los una oferta d’activitats educatives segons els nivells.

2.3. Activitats que ofereix el parc natural per al públic en general.

2.4. Plantacions educatives

2.5. Excursions d’interpretació del patrimoni: engloba tots els projectes i activitats que permeten i faciliten el coneixement i la compren-
sió, in situ, de la història, etnografi a, costums i relacions i interdependències entre l’ésser humà i la naturalesa del parc natural.

2.6. Gestió participada

2.7. Estadístiques de consulta de la pàgina web del parc natural

2.8. Estadístiques de visites al centre d’interpretació de Venta del Moro

Taula 5. Principals activitats fetes al parc natural
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IV. IDENTIFICACIÓ DE LA INNOVACIÓ AL PARC 
NATURAL: HI HA INNOVACIÓ TERRITORIAL?

IV.1 Introducció

Els principals eixos innovadors que s’han d’esta-
blir en un espai natural protegit com el parc na-
tural de Las Hoces del Cabriel han de ser objecte 
d’estudi des d’una perspectiva holística, perquè 
parlem d’un ecosistema excepcional, en el qual la 
implantació de les noves tecnologies ha de com-
plir objectius i requisits clars. 

Com a resultat d’implementar una metodologia 
de tipus qualitatiu basada en entrevistes semies-
tructurades focalitzades a actors territorials clau, 
en primer lloc s’han identificat i categoritzat els 
principals processos ambientals, econòmics i so-
cioculturals que hi ha al parc natural de Las Hoces 
del Cabriel i que condicionen els processos d’in-
novació territorial i de generació d’ocupació. I, en 
segon lloc, s’ha fet un diagnòstic integrat de les 
dinàmiques que tenen lloc en el context geogràfic 
del parc natural de Las Hoces del Cabriel, per a 
tractar d’identificar si hi ha processos d’innovació 
i de quina manera es produeixen.

IV.2 Identificació de dinàmiques territorials i 
processos d’innovació

A continuació, enumerem diversos àmbits de 
la realitat del parc i del seu entorn en els quals 
l’aplicació de models tecnològics innovadors d’in-
formació i comunicació afavoriran, des de la sos-
tenibilitat, el desenvolupament de les diferents 
activitats socioeconòmiques de la zona:

1. Turisme. Des de les activitats pròpies específi-
ques fins a serveis complementaris.

2. Mobilitat. Aplicades al transport multimodal: 
autobusos, cotxes, ciclisme o rutes a peu. Sende-
risme i muntanyisme. Estacionament intel·ligent.

3. Comunitat. Afavorint la integració i la comunica-
ció entre visitants i residents. 

4. Benestar. Associat a un benestar físic i psico-
lògic. 

5. Paisatge i patrimoni. Per a millorar la percepció 
dels paisatges de l’àrea natural, a més de facilitar 
l’accés i ús sostenible i responsable.

6. Naturalesa. Afavoreix la conservació de la bio-
diversitat.

7. Medi ambient. Se n’ha d’assegurar un ús com-
patible i responsable, i reduir l’empremta de car-
boni de l’activitat humana al parc i els residus.

8. Agricultura. Potenciació d’una agricultura que 
augmente la producció i propicie el benestar ani-
mal alhora que redueix l’ús de fertilitzants i pesti-
cides. Maximitzar l’ús dels recursos naturals mi-
llorant la gestió en els cultius del llauró.

9. Governança. Gestió millorada de l’àrea natural 
en disposar d’una provisió més gran de sistemes 
d’informació que permeten disposar de dades re-
als de diferents fonts, tot augmentant-ne l’efecti-
vitat amb la inclusió de dades externes. 

10. Infraestructura. Tecnologies habilitadores IoT 
(Internet of Things) desplegades en l’àrea natural 
de manera integrada i sistèmica, per a generar un 
marc de gestió a partir dels dispositius i sistemes 
de l’àrea natural.

IV.3. Diagnòstic integrat de les dinàmiques so-
cioeconòmiques i processos d’innovació al parc 
natural de Las Hoces del Cabriel

IV.3.1 Sobre la localització i ruralitat del parc

L’àmbit del parc natural de Las Hoces del Cabriel 
queda comprés administrativament en els muni-
cipis de Requena, Venta del Moro i Villargordo del 
Cabriel. Cap dels nuclis urbans es localitza dins 
del límit del parc, només algun llogaret o caseriu 
com Los Sardineros, Casas del Río, Penen de Al-
bosa, Contreras, Fuente Podrida, Las Casas de la 
Cañada del Palomarejo, Las Casas de Cárcel o Las 
Casas de Caballero. Las Hoces del Cabriel, amb 
31.446 hectàrees, és el parc valencià amb una su-
perfície més gran, però que més allunyat es troba 
dels nuclis de població. Els nuclis urbans que es 
troben més pròxims al parc són, per orde, Villar-
gordo del Cabriel i Venta del Moro; la ciutat de Re-
quena para a més de vint quilòmetres. No obstant 
això, el parc és accessible des del punt de vista 
físic. Hi ha bones infraestructures com són l’au-
tovia A-3 i la carretera N-330, per a arribar a les 
portes d’accés al parc (Villargordo, Venta del Moro 
i Casas del Río), si bé és cert que no és possible 
arribar al cor del parc en transport públic.

Tot i que Requena és el municipi que ocupa més 
superfície del parc és el que hi té un grau de vincu-
lació més baix. Per al gros de la població requenen-
ca el parc natural queda molt allunyat de l’entorn 
immediat i a penes hi ha sentiment de pertinença. 
Una situació que es posa de manifest en observar 
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el tipus de tractament que porta a terme l’adminis-
tració local. No es percep el parc natural com un re-
curs ambiental i estratègic que proporciona serveis 
ecosistèmics i que pot generar oportunitats per al 
desenvolupament econòmic. D’alguna manera es 
pot dir que Requena viu d’esquena al parc.

Diferent és el vincle que els municipis de Villar-
gordo del Cabriel i especialment Venta del Moro 
tenen amb el parc. Els dos municipis tenen una 
relació amb l’espai natural molt més estreta. En 
el primer cas, per la proximitat. I en el segon, per-
què, a més d’haver-hi el centre d’interpretació del 
parc natural, des de ja fa algun temps es generen 
unes dinàmiques econòmiques positives relacio-
nades amb l’emergència d’un turisme de natura-
lesa i d’aventura. S’ha d’assenyalar que la situació 
perifèrica del parc podria explicar la implicació 
menor d’altres administracions com la Diputació 
de València o la mateixa Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica.

No tots els parcs naturals valencians tenen el ma-
teix tipus de localització geogràfica, ni observen 
la mateixa realitat. Els parcs com el de Las Ho-
ces del Cabriel són parcs d’interior, immersos en 
territoris rurals en crisi demogràfica i econòmica, 
la qual cosa implica que el potencial que té una 
figura com el parc natural no s’aprofite més per a 
innovar i desenvolupar productes i serveis.

L’àmbit del parc experimenta els problemes que 
en l’actualitat viu el medi rural, especialment en 
les zones de l’interior: despoblació, envelliment, 
economia regressiva, falta d’infraestructures vià-
ries que faciliten la connexió, serveis públics i pri-
vats, etc., que tanquen un cercle viciós que redu-
eix la cohesió social i territorial, i que incrementa 
la desafecció i l’èxode, especialment de gent jove 
ben formada, cap a l’àrea metropolitana. Una falta 
de cohesió social que no ha propiciat una cultu-
ra de la participació ciutadana i de la governança 
territorial, que es manifesta en un teixit associatiu 
pobre i en problemes per a mobilitzar la població. 
Unes dinàmiques negatives, i especialment l’en-
velliment i la menor presència de recursos hu-
mans formats en edat de treballar, que expliquen 
les dificultats a l’hora d’emprendre i d’incorporar 
innovació. Això es manifesta, per exemple, quan 
des d’algunes administracions es trauen línies 
d’ajudes per a emprendre i innovar i les sol·lici-
tuds per a començar projectes són poques. 

La població local, en termes generals, no és es-
pecialment innovadora a l’hora de desenvolupar 

projectes empresarials, ni a l’hora d’introduir can-
vis en els sistemes de producció presents. N’és 
un reflex que l’economia, sobretot de Villargordo 
del Cabriel i Venta del Moro, està relacionada amb 
sectors de baixa productivitat i rendibilitat, que 
no destaquen per incorporar tecnologia i conei-
xement. La professionalització dels treballadors 
agrícoles és reduïda, predominen els treballadors 
a temps parcial; i el desenvolupament industrial 
és mínim, amb l’excepció de Requena pel paper 
de cap comarcal. A més, la dimensió reduïda del 
teixit empresarial situat a l’entorn del parc natural 
tampoc li permet implementar estratègies dirigi-
des a la innovació. 

IV.3.2 Sobre els problemes i necessitats de caràcter 
innovador del parc

Les dimensions enormes del parc natural supo-
sen un repte no exempt de dificultats, en la gestió. 
Fan falta més recursos econòmics i humans per 
a poder cobrir les necessitats de manteniment 
de la biodiversitat i de posar en valor el patrimoni 
cultural. Després de quinze anys de la declaració 
de Las Hoces com a parc natural, s’ha començat 
a generar una afecció més marcada al parc na-
tural, entre la població d’algun dels municipis de 
l’àrea (Venta del Moro). No obstant això, encara hi 
ha desconeixement sobre el que realment impli-
ca disposar en el territori pròxim de la figura de 
protecció. És per això que s’ha de fer un treball de 
sensibilització de la població local respecte a la 
riquesa que suposa tindre un parc natural amb les 
característiques de Las Hoces. 

El parc de Las Hoces no es visibilitza com cal, ni 
ha aconseguit la consideració que tenen altres es-
pais naturals protegits que, per motius diversos, 
han valorat acadèmics, intel·lectuals, escriptors i 
artistes i que han aconseguit un reconeixement de 
la societat (parcs naturals de Penyagolosa, la Cal-
derona, la Font Roja…). Els valencians no el con-
sideren un lloc emblemàtic, que el perceben més 
com un lloc allunyat i de frontera amb Castella-la 
Manxa. En eixe sentit, s’han de desenvolupar es-
tratègies perquè augmente l’afecció i el sentit de 
pertinença de la població dels municipis del parc, 
i fins i tot del conjunt de la comarca de la Plana de 
Requena-Utiel. Els agents que gestionen el parc 
i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològi-
ca han de fer un esforç més gran i pensar la ma-
nera d’involucrar la societat local en la dinàmica 
del parc natural. Incrementar la identificació amb 
Las Hoces del Cabriel podria incentivar la cerca 
d’oportunitats i l’activació de processos d’innova-
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ció territorial fonamentats en els recursos i filoso-
fia del parc natural.

La pressió que exerceix el turisme al parc és sos-
tenible en termes generals. El problema sorgeix 
amb la proliferació d’empreses de turisme actiu 
(algunes procedents de Castella-la Manxa), les 
quals han de compartir el mateix punt d’entrada 
i d’eixida al riu per a desenvolupar les seues acti-
vitats. Casos en els quals sí que es frega la capa-
citat de càrrega de la zona per la concentració de 
visitants en eixos llocs. Atesa la concentració de 
visitants especialment entre els mesos de maig i 
octubre, seria oportú incorporar instal·lacions mò-
bils (vàters químics i canviadors). Les empreses 
del sector tracten d’establir mesures per a evitar 
el problema de sobrecàrrega de turistes, s’estimen 
més fer un exercici d’autoregulació de l’activitat, 
que que siga la Conselleria d’Agricultura, Desenvo-
lupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica la que desenvolupe una normativa regu-
ladora de la capacitat. Pareix que, atesa la situació 
que es genera, finalment haurà de ser l’adminis-
tració qui intervinga per a evitar la superació de 
la capacitat d’acolliment del riu. Mentre que hi ha 
trams del riu que estan saturats, altres sectors del 
riu i del parc (per exemple, la zona de Los Cuchi-
llos) tenen molta més poca afluència.

Les empreses de turisme actiu valencianes veuen 
com un problema l’arribada d’empreses de Caste-
lla-la Manxa per a treballar en el mateix tram del 
riu. Problema per la pressió mediambiental citada, 
però també per la saturació del mercat i la compe-
tència deslleial que consideren que els fan. També 
és compartit per les empreses del sector turístic 
la necessitat de treballar sobre els itineraris per 
a senderisme, renovar la senyalística i obrir nous 
recorreguts tematitzats, de diversos dies de dura-
ció amb la possibilitat (autorització administrativa) 
de fer-hi bivac. Els desplaçaments per l’interior 
del parc, seguint l’eix del riu, no són senzills per 
la fisiografia i les distàncies llargues que s’han de 
recórrer. Una innovació en això seria incorporar 
vehicles elèctrics per a l’ús a l’interior del parc.

Un problema que ha sorgit al parc, però també en 
àrees que no en formen part, té relació amb els 
danys que la fauna ocasiona en els cultius, amb 
el malestar consegüent dels agricultors. No és un 
fet generalitzat en tot el parc, però puntualment 
sí que afecta les terres de cultiu situades en els 
límits. S’estan articulant solucions des de la Con-
selleria per a compensar els agricultors, els quals 
reclamen més ajudes per a instal·lar pastors elèc-
trics i més control de la població d’ungulats.

A pesar que la declaració d’espais naturals prote-
gits ha sigut controvertida en alguns llocs, no pa-
reix el cas de Las Hoces del Cabriel, on les mateixes 
característiques físiques del parc i una baixa acti-
vitat i pressió humana han evitat conflictes entre 
agents i administracions. A més, el fet de comptar 
amb una figura com el parc que disposa de fòrums 
en els quals estan representats els diferents ac-
tors locals, i amb mecanismes per a solucionar 
problemes, fa que la població local considere un 
avantatge tindre un parc. No hi ha un sentiment 
antiparc entre la població local, ni tan sols entre 
els propietaris de les grans finques cinegètiques 
dedicades a la promoció de la caça major.

IV.3.3 Sobre les estratègies de gestió del parc natu-
ral i les dinàmiques de col·laboració de les adminis-
tracions públiques

Al parc natural de Las Hoces de Cabriel tres són 
les administracions públiques amb competènci-
es d’ordenació i gestió del territori. L’administra-
ció de l’Estat a través de la Confederació Hidro-
gràfica del Xúquer; l’administració autonòmica 
mitjançant la Direcció General de Medi Natural i 
d’Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricul-
tura, Desenvolupament Rural, Emergència Climà-
tica i Transició Ecològica, i l’administració local 
per mitjà dels ajuntaments de Requena, Venta del 
Moro i Villargordo del Cabriel. Lligat a l’adminis-
tració local també s’ha de destacar el paper que 
exerceix la Mancomunidad del Interior Tierra del 
Vino, agrupació d’entitats locals per a organitzar i 
prestar de manera mancomunada obres, serveis i 
activitats de desenvolupament socioeconòmic. I la 
Diputació de València a través de les brigades per 
a treballs silvícoles.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer no parti-
cipa massa en la gestió del parc i hauria de ser-hi 
més present, ja que es tracta d’un parc fonamen-
talment fluvial. No obstant això, a més que la im-
plicació en la gestió del parc no és tota la que hau-
ria de ser, hi ha actors locals que no comparteixen 
la manera en què es maneja la regulació de l’aigua 
del riu o com es gestionen les actuacions sobre el 
bosc de ribera. La regeneració del bosc de ribera 
està sent problemàtica per la proliferació de les 
canyes (cosa que no ocorria en el passat quan Las 
Hoces estaven més poblades i les canyes es talla-
ven com a matèria primera).

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològi-
ca és l’administració pública de referència en la 
gestió del parc natural, la qual implementa els 
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instruments legals com són el PORN i el PRUG 
i dissenya amb la Junta Rectora del parc (en la 
qual hi ha representades totes les administraci-
ons i actors privats als quals afecta el parc) les 
estratègies i accions necessàries per a complir 
els objectius de la figura de protecció. La gestió 
que fa la Conselleria del parc està molt condicio-
nada pels recursos econòmics limitats que hi ha 
per a dur a terme projectes, i pel poc capital humà 
i mitjans tècnics, cosa que d’altra banda succeeix 
en altres parcs valencians. El director del parc és 
també el director del parc de Chera-Sot de Chera, 
per la qual cosa ha de repartir l’activitat entre tots 
dos espais, fet que en limita la capacitat d’acció. 
En el moment en què s’elabora el present treball 
l’equip del parc no disposa de tècnic mediambi-
ental i els dos educadors ambientals tenen com 
a lloc de treball el centre d’interpretació que hi ha 
a Venta del Moro, sense poder exercir la mateixa 
faena en altres punts del parc. A més, la direcció 
del parc compta amb dos brigades que exerceixen 
fonamentalment treballs silvícoles i de manteni-
ment de les infraestructures de l’espai natural. 
Les brigades sí que han contribuït a generar llocs 
de treball per a la població local. Un aspecte que 
hauria de considerar la Conselleria seria valorar 
la possibilitat que els equips de gestió tingueren 
certa autonomia i marge de maniobra per a poder 
implementar accions específiques i diferenciades 
en el si dels parcs.

Cal que des de la Conselleria es repense el finan-
çament i els mitjans amb els quals dota el parc 
natural, perquè amb el pressupost actual a penes 
hi ha possibilitat de dur a terme accions innovado-
res per a la gestió mediambiental i socioeconòmi-
ca. Si es disposaren de més recursos econòmics i 
capital humà es podrien implementar accions que 
s’han detectat com a molt necessàries, com per 
exemple més treballs de recerca i inventaris de 
la flora i fauna del parc, estudis sobre la capaci-
tat d’acolliment de visitants, disposar de centres 
d’interpretació secundaris en els extrems del 
parc com podrien ser Contreras i Casas del Río, 
o l’obertura de canals en les xarxes socials per 
a aconseguir una comunicació més bona amb la 
societat. Seria oportú reflexionar i considerar la 
quantitat de serveis ecosistèmics que Las Hoces 
proporcionen a la societat valenciana, perquè la 
contrapartida (en termes de finançament) que el 
parc en rep és escassa.

Una de les iniciatives, de la qual es parla en un 
altre apartat, és la relacionada amb el distintiu 
parcs naturals. Un segell de qualitat orientat als 
productes i serveis que es generen a l’entorn dels 

parcs naturals valencians, seguint els principis de 
la sostenibilitat, que forma part de les estratègi-
es d’innovació territorial que pretenen generar 
sinergies entre els diferents actors implicats per 
a la dinamització socioeconòmica de l’àmbit dels 
parcs. En Las Hoces del Cabriel la marca «parcs 
naturals» la valora, en termes generals, de mane-
ra positiva el teixit productiu local; hi destaquen 
els productors que han optat per productes ecolò-
gics i artesanals (oli, vi, formatge, embotit i carn…). 
És considerada com una oportunitat per a diferen-
ciar la producció i els serveis oferits i incrementar 
el volum de negoci i els ingressos. 

No obstant això, a efectes pràctics, les empreses 
que han optat pel distintiu no experimenten avan-
tatges molt substancials pel fet de tindre el segell. 
Encara que hi ha una percepció positiva de la inici-
ativa per part dels usuaris, hi ha coincidència que 
la marca «Parcs naturals» necessita que es dote 
de més promoció i visibilitat des de la Conselleria. 
S’ha observat que bona part de la ciutadania des-
coneix què implica que un producte o servei tinga 
el distintiu. S’ha de transmetre que els productes 
i serveis que empara la marca «Parcs naturals» 
s’elaboren i desenvolupen mitjançant procedi-
ments sostenibles. I que consumir productes amb 
el distintiu és una manera de contribuir, a més 
de fer-ho amb el parc, amb una comunitat local 
que tracta d’innovar en el marc dels objectius del 
desenvolupament sostenible.

En relació amb el paper que tenen els ajuntaments 
de Requena, Venta del Moro i Villargordo del Cabri-
el, s’ha detectat que ha sigut desigual. S’han im-
plicat de manera diferent en la gestió i promoció 
del parc, segons els interessos i la percepció de la 
rellevància que l’espai protegit té en el seu terri-
tori. La implicació de l’Ajuntament de Requena és 
limitada. És una mica més gran en Villargordo del 
Cabriel i més encara en Venta del Moro, perquè 
es troben més pròxims al cor del parc i són els 
qui més el perceben com una oportunitat per al 
desenvolupament. No s’han identificat estructures 
col·laboratives entre els tres municipis per a pro-
moure el parc i actuar-hi de manera conjunta; és 
la mancomunitat la que tracta d’articular alguna 
iniciativa relacionada amb l’activitat turística. 

Des del punt de vista de la gestió ambiental, l’Ajun-
tament de Requena prepara un projecte per a evi-
tar l’abocament d’aigües residuals directament al 
riu Cabriel, des d’algunes aldees. Un exemple n’és 
el cas de Casas del Río. Un projecte que implica 
la incorporació d’innovació, intel·ligència i tecno-
logia dins del parc. A més, des de l’Ajuntament de 
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Requena també s’intenten dur a terme accions 
relacionades amb la formació de la població en 
matèria de gestió de residus sòlids urbans: arre-
plega selectiva i generació de compost a partir del 
bioresidu.

Quant a la col·laboració entre entitats locals i la 
Conselleria a través de la direcció del parc natu-
ral, sí que es produeix gràcies a la representació 
dels ajuntaments en la Junta Rectora del parc i a 
algunes iniciatives puntuals (organització d’un es-
deveniment). Quan s’organitzen actes o activitats 
des de l’administració del parc els ajuntaments 
els donen visibilitat a través dels canals digitals i 
xarxes socials que tenen. Altres accions de col·la-
boració entre l’administració local i la del parc es-
tan relacionades amb la identificació de faenes de 
manteniment que les brigades del parc han d’exe-
cutar en el municipi; i la coordinació de treballs 
que s’han de fer entre les brigades del parc i les 
dels ajuntaments. Així doncs, si es potenciaren les 
xarxes de col·laboració entre els ajuntaments i la 
Conselleria millorarien alguns aspectes de la ges-
tió mediambiental i social del parc, però a més es 
generaria un ecosistema propici per a afavorir la 
innovació territorial en l’àmbit del parc. Un pas in-
teressant en eixa direcció té relació amb la poten-
ciació del paper de la Junta Rectora del parc, que 
a més d’actuar com a mecanisme per a abordar 
les qüestions que preocupen els actors del parc i 
per a resoldre conflictes, pot impulsar estratègies 
i propostes de gestió innovadores.

IV.3.4 Sobre la incorporació d’intel·ligència i NTIC

Ja ningú posa en qüestió que els processos de 
desenvolupament territorial experimenten actu-
alment una transformació profunda a causa dels 
avanços de la tecnologia. Una revolució tecnològi-
ca que abasta un aspecte ampli d’innovacions ori-
entades a la gestió del medi ambient, del territori 
i de l’emprenedoria. No obstant això, en l’àmbit de 
Las Hoces del Cabriel, pel que fa a la incorporació 
de NTIC no són massa les accions que es duen a 
terme. 

Com a punt de partida, la connectivitat és proble-
màtica en algunes zones del parc natural de Las 
Hoces. És fonamental millorar la cobertura tele-
fònica i les connexions a internet en els nuclis de 
població situats a l’entorn del parc, de manera que 
la població local puga emprendre i teletreballar, i 
aconseguir accés a dades per a poder oferir ser-
veis i productes innovadors a usuaris i visitants. 
Per exemple, ara com ara la mala connectivitat i 
zones d’ombra impedeixen que es puguen fer ex-

cursions guiades a través de tracks de GPS. O que 
es puguen incorporar codis QR en determinats 
llocs d’un recorregut, pel fet que no els dispositius 
mòbils (telèfons intel·ligents) dels visitants no po-
dran llegir-los.

Per part seua, la Conselleria ha dotat l’equip del 
parcs de dispositius digitals per a gestionar pro-
jectes i treballs que es duen a terme. Això possibi-
lita tindre un control més gran de la informació en 
gestionar-se a través de bases de dades geogrà-
fiques. No obstant això, no hi ha una sensorització 
i monitoratge dels recursos, serveis, entrada de 
visitants, producció de residus, etc., al parc.

L’accessibilitat digital al parc és un aspecte que 
ha de millorar l’administració autonòmica i també 
la local. La Conselleria d’Agricultura, Desenvolu-
pament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica disposa d’un portal web dins del qual es 
pot obtindre informació dels parcs naturals, però 
arribar-hi no s’arriba de manera directa i la inter-
fície no és massa atractiva. L’estructura i organit-
zació de la informació és igual per a tots els parcs, 
fet que deixa poc de marge de maniobra perquè es 
puguen replantejar alguns aspectes des de l’equip 
del parc de Las Hoces. El parc tampoc té xarxes 
socials, fet que dificulta la comunicació en línia de 
les activitats i estratègies. Altres webs que apor-
ten informació sobre el parc en són ben poques, i 
en tot alienes a l’administració pública; hi destaca 
la de l’associació cultural de Venta del Moro. Les 
webs dels ajuntaments a penes aporten contin-
guts sobre el parc.

Pel que fa a incorporar NTIC en el sector privat 
cal considerar la tipologia i la grandària de les 
empreses presents en la zona. Això és un hàndi-
cap per a posar en marxa sistemes de gestió in-
tel·ligents i per a propiciar-ne el procés de digi-
talització i el màrqueting en línia i la visibilització 
a través de xarxes socials. És complicat, amb el 
nombre de persones que hi ha al capdavant, trac-
tar que el negoci funcione en el dia a dia i alhora 
estar al dia en noves tecnologies i aplicar-les. Fins 
i tot encara que hi haja alguna línia d’ajuda pel que 
fa al cas. És una innovació que generalment s’ha 
d’externalitzar, amb el sobrecost que això suposa. 
Això sí que ho poden fer empreses amb un volum 
de facturació més gros i amb més persones tre-
ballant-hi. 
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IV.3.5 Sobre els sectors productius, empreses i pro-
cessos d’innovació

La figura de parc natural i ara la de reserva de 
la biosfera pressuposa oportunitats per al desen-
volupament en visibilitzar el territori i donar una 
marca de qualitat posant en valor les maneres de 
viure de la zona. Però en la pràctica no ha supo-
sat un revulsiu per a dinamitzar l’economia, més 
enllà del turisme actiu que ja existia abans de la 
declaració de Las Hoces del Cabriel com a parc. 
En realitat, la major part dels visitants que hi arri-
ben no ho fan perquè volen visitar Las Hoces com 
a un espai natural protegit, sinó que el propòsit és 
dur a terme les activitats aquàtiques en el curs del 
riu Cabriel. El parc ha ajudat una mica, però no ha 
repercutit substancialment en el que és l’aparició 
d’iniciatives i en la millora de l’economia de la po-
blació local.

Les empreses situades en l’àmbit del parc no són 
nombroses i les que hi ha tenen una capacitat li-
mitada d’incorporar processos d’innovació. Tími-
dament ho fan les empreses relacionades amb el 
sector turístic i en concret amb el turisme actiu, 
concentrades en el municipi de Venta del Moro. I 
alguns cellers que duen a terme una producció de 
vi orientada a un consumidor més selecte i que a 
més han incorporat la component turística (eno-
turisme) al negoci. L’anàlisi apunta que és en el 
sector turístic on hi ha més possibilitats que s’im-
plementen processos d’innovació territorial, per-
què la porta d’arribada de la demanda està pre-
cisament en el turisme actiu que es desenvolupa 
en el riu Cabriel. No obstant això, també s’observa 
cert estancament en l’oferta de nous productes i 
serveis en el turisme actiu. Encara que han sorgit 
noves empreses les propostes que fan són simi-
lars, la qual cosa condueix cap a una saturació del 
mercat. Un aspecte positiu de les empreses tu-
rístiques és que fan una labor de sensibilització 
dels clients cap als valors del parc, i utilitzen per 
a fer-ho la guia de bones pràctiques del parc. S’ha 
incrementat molt el nombre de visitants en edat 
escolar, que requereixen els serveis de les empre-
ses de turisme actiu, les quals duen a terme una 
labor de sensibilització entre la jovenalla sobre els 
valors ambientals del lloc.

El sector agrícola, que ocupa molta superfície al 
parc, no és massa dinàmic i el condiciona el mer-
cat. Els xicotets propietaris segueixen ancorats a 
aconseguir una producció en volum en lloc d’una 
producció en qualitat. I en termes generals, els 
productors no treballen el producte per a acon-
seguir més qualitat. Sí que hi ha propietaris agrí-

coles que han reconvertit o construït xicotets 
cellers que elaboren un producte diferent i per a 
una clientela més selecta. S’hauria d’innovar més 
en matèria d’agricultura ecològica i per a fer-ho 
seria interessant poder comptar amb més ajudes 
i formació en eixa línia de treball. Els productors 
agrícoles de la zona a penes incorporen la filoso-
fia del parc natural en la producció, i aprofitar els 
avantatges que dona el parc natural per a posar 
en valor els seus productes.

Una altra activitat que ocupa molta superfície en 
els límits del parc natural és la caça. Hi ha moltes 
finques cinegètiques extenses de caràcter privat. 
Ocupen un percentatge important de la superfície 
del parc i donen treball a persones dels municipis 
en faenes de guarda i manteniment de la fauna i 
les pastures cinegètiques. Hi ha finques amb pro-
pietaris de la comarca de Requena-Utiel i altres 
propietat de gent de fora de la comarca. No obs-
tant això, no hi ha a penes relació entre l’activitat 
i la gestió del parc. No es fan projectes de col·la-
boració entre les finques privades i la Conselleria, 
cosa que podria ser molt interessant i beneficiosa 
per al parc, a l’hora de mitigar impactes ambien-
tals derivats de la càrrega d’ungulats, de les tan-
ques i de la limitació dels accessos a alguns trams 
del mateix riu Cabriel.

Entorn del parc natural han sorgit diverses inici-
atives empresarials i s’han desenvolupat alguns 
productes i serveis innovadors. No obstant això, 
encara són iniciatives molt puntuals que no co-
breixen totes les expectatives que s’esperaven. 
Iniciatives que fonamentalment es relacionen 
amb el sector turístic i molt poques les que es re-
lacionen amb el sector agropecuari i agroalimen-
tari, que és el que ocupa una part important de la 
població i el que ocupa més superfície. Alguna de 
les iniciatives innovadores que han sorgit entorn 
del parc es fonamenten en un turisme de natu-
ralesa que es combina amb turisme enològic. Hi 
ha recorreguts per a observar el paisatge i la na-
turalesa i es visiten cellers, en les quals es dona 
l’opció de fer tallers de tasts. En eixe sentit s’han 
generat sinergies entre l’empresa turística pro-
motora i empreses agroalimentàries com són els 
cellers, que fan degustacions per a visitants i ve-
nen els seus productes. Fins i tot també sinergies 
amb les empreses que ofereixen allotjament. Però 
de moment són iniciatives puntuals que a més no 
tenen continuïtat durant tot l’any. 

L’emprenedoria i la innovació és conseqüència 
d’iniciatives particulars, unes vegades autòctones 
i altres de fora de l’àrea d’estudi. No es percep un 
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«ecosistema d’innovació» ben articulat que im-
pulse pràctiques innovadores i servisca de base 
per a implementar intel·ligència en els negocis de 
l’àrea. Els ajuntaments de Villargordo del Cabriel 
i de Venta del Moro, amb pocs recursos humans i 
econòmics, no poden actuar de facilitadors de la 
innovació. Sí que té capacitat el de Requena, però 
són molt pocs els resultats dins del parc. L’enti-
tat que sí que tracta de possibilitar la incorporació 
d’innovacions establint contacte amb empreses i 
amb institucions acadèmiques que puguen tutelar 
el procés és la Mancomunidad de Interior Tierra 
del Vino a través d’un pla de desenvolupament 
turístic i dels acords territorials per a l’ocupació 
que incentiva LABORA. Destacat és el treball dels 
agents d’ocupació i desenvolupament local.

Una altra de les vies per a accedir a ajudes per 
a arrancar projectes de desenvolupament innova-
dors és a través de l’associació per al desenvolu-
pament sostenible RURABLE, que s’ocupa de ges-
tionar el projecte LEADER: una iniciativa que cerca 
el desenvolupament del medi rural a través d’aju-
des que gestionen grups d’acció local, que parti-
cipen en el Programa de desenvolupament rural 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Polítiques 
amb les quals es pretén implicar la població en el 
procés de desenvolupament rural. RURABLE, com 
a grup d’acció local, s’ocupa de traçar i aplicar 
l’Estratègia de desenvolupament local participatiu 
i, per tant, és responsable de gestionar i adminis-
trar les ajudes LEADER. No obstant això, a pesar 
de la possibilitat d’accedir a ajudes, el perfil (edat, 
nivell d’estudis) de la població limita el nombre de 
sol·licituds i la realització de projectes alternatius 
als sectors històrics. 

IV.3.6 Sobre les implicacions del parc per a l’econo-
mia local, la formació i l’ocupació 

L’efecte de les activitats que es fan entorn del parc 
en les condicions de vida de la població local és 
molt limitat. A Requena no se’n noten a penes els 
efectes, en Villargordo del Cabriel una mica i on 
més es nota és a Venta del Moro, perquè l’aflu-
ència de visitants i de turistes fa que hi haja més 
vendes en els xicotets comerços i que es consu-
misquen productes artesanals, que es generen 
llocs de treball en els albergs i cases rurals, que 
els bars i restaurants tinguen un volum de nego-
ci més gros... No obstant això, la influència de les 
iniciatives es trasllada molt poc al conjunt de la 
població local, que en el cas de Venta del Moro i de 
Villargordo del Cabriel, i de les aldees de Reque-
na situades en l’àmbit del parc, continuen perdent 
població. Sí que és cert que han proliferat negocis 

relacionats amb l’allotjament rural a Villargordo 
del Cabriel, aldees de Requena i sobretot a Venta 
del Moro, fet que afavoreix estades més llargues 
en la zona i els beneficis consegüents per al tei-
xit productiu. No obstant això, l’oferta hotelera del 
parc no està preparada per a absorbir l’arribada 
de grans grups organitzats. 

Un efecte positiu per a la població local es produ-
eix quan col·laboren les administracions del parc 
i la local, com per exemple davant de determinats 
treballs forestals i de manteniment de camins que 
duen a terme les brigades del parc, tant dins dels 
límits com en la zona d’amortiment. Això també 
contribueix a generar una visió positiva del parc 
entre la societat local.

Quant a les implicacions laborals, encara que no 
és un fet generalitzat, la consolidació d’empreses 
turístiques en la zona, en fer ús dels recursos del 
parc, ha contribuït a fer que alguns treballadors 
que eren de fora de la comarca hagen decidit as-
sentar-se en municipis com Venta del Moro. Els 
responsables dels albergs i personal de suport i 
servei de cases i hotels rurals són originaris de 
la zona.

Pel que fa a la relació entre formació, innovació i 
ocupació, és una realitat que s’estableix una re-
lació directa entre la capacitat d’innovar de les 
empreses i el grau de formació d’empresaris i tre-
balladors. En traslladar la qüestió a l’àmbit terri-
torial la resolució passa per impulsar la formació 
entre la població i per adaptar l’oferta formativa 
de l’àrea als requeriments dels sectors econòmics 
locals, posant l’accent en qüestions relacionades 
amb les NTIC i la innovació territorial. Així, pareix 
lògic que el coneixement i la formació oferits han 
d’estar adaptats als requeriments de l’empresa 
per a poder incorporar innovacions i millores en 
la qualitat productiva. Però l’oferta formativa s’ha 
d’adequar més a les necessitats de l’àrea, per a 
aconseguir que la població jove tinga la possibili-
tat d’arrancar projectes viables en la zona, o que 
s’incorpore al mercat laboral comarcal. 

Les empreses de turisme actiu presents al parc 
necessiten un tipus de formació molt específic 
que no es troba en la formació reglada. El perso-
nal de les dites empreses no només està disposat 
a formar-se més, sinó que està obligat per les ca-
racterístiques de l’activitat per a poder donar un 
bon servei i seguretat a la clientela. Són les ma-
teixes empreses les que es veuen en la necessi-
tat de formar els treballadors, d’una banda, i de 
l’altra, són els treballadors qui cerquen formació 
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en altres regions més especialitzades en turisme 
d’aventura.

Cal sensibilitzar la població sobre les possibilitats 
que brinda el medi rural per a assentar-se i inno-
var en qualsevol dels sectors econòmics presents. 
El parc natural els pot donar una altra visió del 
seu negoci, però per a tindre-la necessiten tindre 
formació. Quant a les persones que treballen al 
parc seria molt recomanable que milloraren la 
formació en gestió dels recursos mediambientals. 
Les persones que treballen en les brigades del 
parc són aplicades i de segur que estarien dispo-
sades a fer un esforç per a preparar-se més bé. 
Això ajudaria a fer que exerciren la seua faena de 
manera més reeixida. El mateix succeeix en el cas 
dels educadors ambientals. També seria interes-
sant un coneixement més gran de la filosofia dels 
espais naturals protegits i conéixer les estratègies 
del parc de Las Hoces. I imprescindible és la for-
mació relacionada amb la seguretat en el treball i 
prevenció i gestió d’accidents laborals.

V. CONCLUSIONS

Hi ha tota una relació de reptes de la innovació en 
les àrees rurals, que poden reforçar-se i s’han de 
reforçar per la presència d’un espai natural pro-
tegit. Els reptes són treballar contra l’homogene-
ïtzació, optar per un model de desenvolupament 
endogen que implique una reapropiació de recur-
sos, apostar per produccions específiques, primà-
ries i de proximitat, aconseguir una visió comuna 
integrant la resiliència del territori i compartint in-
formació, mobilitzar col·lectivament la intel·ligèn-
cia en l’àmbit local, involucrar realment la ciuta-
dania i les parts interessades, donar suport a les 
persones creatives, apostar pels recursos digitals 
i per la cooperació.

Els parcs naturals són espais ideals de conserva-
ció del nostre patrimoni natural que reverteix en 
el futur, però també en el present. La conservació 
d’hàbitats i comunitats animals i vegetals no no-
més no és incompatible amb el desenvolupament 
socioeconòmic de l’àrea on se situa, sinó que per-
met desenvolupar nous filons laborals i explotar 
noves fonts de riquesa de manera sostenible i 
compatibles amb l’entorn.

La presència d’un ENP incorpora necessàriament 
certes limitacions (moltes menys de les que se 
suposa). Però a canvi permet generar noves opor-
tunitats laborals de manera directa i ajuden a po-
tenciar el comerç i l’hostaleria, revaloritzen la cul-
tura, el folklore i la gastronomia locals.

A més, l’efecte potenciador sobre l’economia lo-
cal no només té lloc en l’àmbit estricte de l’espai 
natural protegit, sinó també en tota l’àrea d’influ-
ència; proporciona també multitud de beneficis 
indirectes en forma de reclam turístic o l’impuls 
de la cultura i la gastronomia, entre moltes altres.

El treball fet ha permés observar que una altra de 
les alternatives que té el medi rural i amb la qual 
poden contribuir els parcs naturals és promoure 
activitats alternatives fonamentades en valors 
diferents als de l’economia de mercat. Activitats 
relacionades amb l’economia a escala xicoteta, on 
s’opta per oferir productes i serveis molt perso-
nalitzats, pel contacte directe i estret amb els vi-
sitants-clients, pel treball cooperatiu i pels cicles 
curts de producció de béns de consum.

El parc natural de Las Hoces del Cabriel és el parc 
més extens de la Comunitat Valenciana i també 
dels més desconeguts per la localització perifèri-
ca que té. La situació socioeconòmica dels muni-
cipis en els quals se situa i els problemes derivats 
d’una gestió pública complexa no propicia que 
el parc actue com al catalitzador dels processos 
d’innovació que voldríem. És fonamental una co-
ordinació més bona de les administracions públi-
ques amb competències al parc i una estratègia 
clara i compartida amb els actors locals, acom-
panyada d’un finançament més bo. Una estratègia 
que integre conservació de la naturalesa i activitat 
humana.

El turisme és l’activitat que més visibilitza el parc 
natural, però com hem apuntat bona part dels vi-
sitants no van a Las Hoces per ser parc natural, 
sinó pel turisme actiu relacionat amb el riu. En 
eixe sentit encara queda molta pedagogia per fer a 
visitants i població local sobre el potencial de Las 
Hoces per a impulsar processos d’innovació ter-
ritorial, i sobre els serveis ecosistèmics que ens 
proporciona. Perquè el parc ha de ser una palanca 
de revitalització de l’economia local, un refugi per 
a la biodiversitat i una escola per a la ciutadania.
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Normativa

DECRET 115/2005, de 17 de juny, del Consell de la 
Generalitat, de declaració del parc natural de Las 
Hoces del Cabriel

DECRET 45/2011, de 29 d’abril, del Consell, pel 
qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió del parc 
natural de Las Hoces del Cabriel

DECRET 24/2005, de 4 de febrer, del Consell de 
la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació 
dels recursos naturals de Las Hoces del Cabriel

DECRET 26/2011, de 18 de març, del Consell, so-
bre el règim jurídic i el procediment de concessió 
de la llicència d’ús de la marca «Parcs naturals de 
la Comunitat Valenciana»

DECRET 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regu-
lador del turisme actiu a la Comunitat Valenciana

Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais natu-
rals protegits de la Comunitat Valenciana
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1. SEMBLANÇA DEL TERRITORI

1.1. L’agricultura de la vinya i la viticultura com 
a base productiva tradicional al Vinalopó

Las comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, 
dins de l’àrea funcional del Vinalopó a la província 
d’Alacant, integren díhuit municipis amb una po-
blació de 220.525 habitants en el 2019 (quasi el 
5% del total regional) i una superfície de 1.442,8 
km² (el 6,2% del total regional). Un espai geogràfic 
que està delimitat al nord amb les comarques de 
la Costera i la Vall d’Albaida, a l’est amb les comar-
ques de l’Alcoià i de l’Alacantí, al sud amb les del 
Baix Vinalopó i el Baix Segura i a l’oest amb la pro-
víncia d’Albacete, dins de la comunitat autònoma 
de Castella-la Manxa.

L’eix geogràfic vertebrador de l’espai és el riu 
Vinalopó, que transcorre per les dos comarques 
cap al sud-est. Una fita geogràfica que defineix 
els trets d’identitat, història, economia, costums, 
paisatges i paisanatges del territori. L’ús del sòl 

agrícola representa un percentatge molt elevat 
respecte a la distribució dels diferents usos del 
sòl de les comarques, sens dubte, afavorit per la 
disposició geogràfica de les valls per on discorre 
el riu Vinalopó.

L’agricultura no inclou el major nombre de tre-
balladors de la comarca perquè suposa, amb la 
ramaderia, el 6,7% del total de treballadors, molt 
per davall de la indústria manufacturera que, amb 
33,9%, és el motor econòmic de l’àmbit supraco-
marcal. El comerç, amb un 18,8%, i l’hostaleria i 
la construcció, amb poc més del 6%, representen 
la resta dels sectors productius que aglutinen el 
percentatge més gran de mà d’obra ocupada.

Alacant, província caracteritzada pel model turís-
tic de «sol i platja», ha descuidat fins ara les po-
tencialitats de desenvolupar el turisme enològic 
a les comarques interiors. Si bé, des de fa temps 
hi ha un interés notable dels excursionistes per 
a adquirir directament de cellers menuts el fa-
mós i valorat fondellol, exclusiu de la denominació 
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d’origen Alacant. Il·lustres intel·lectuals com Ca-
vanilles o Azorín han glossat les virtuts dels vins 
alacantins:

«El verdadero Alicante debe hacerse de uvas Mo-
nastrell, y de aquellas resulta aquel vino, espeso, 
de un sabor dulce, con alguna aspereza, tan esti-
mada en todas las naciones.» (Cavanilles)

«Vino centenario, su sabor es dulce, sin empa-
lago; por su densidad empaña el cristal; huele a 
vieja caoba.» (Azorín)

La denominació d’origen va ser una de les pione-
res. Reconeguda com a tal en 1932, en l’actuali-
tat agrupa al voltant de cinquanta cellers, més de 
2.500 viticultors i compta amb una extensió su-
perior a les 14.600 hectàrees de vinya. La situa-
ció respecte a la utilització del vi com a element 
turístic canvia quan en el sector cellerer tradici-
onal s’encurioseix per l’enoturisme, es comencen 
a fer les primeres inversions amb eixa orientació 
en establiments hostalers i els municipis vitiviní-
coles confirmen la necessitat d’establir a escala 
comarcal estratègies promocionals.

El vestigi més antic sobre la pràctica enològica 
a la península Ibèrica correspon al poblat iber 
de Benimaquia (Dénia). Els arqueòlegs Gómez i 
Guerin hi han identificat les restes d’un cup que 
testifica el procés de vinificació en el segle vi a. de 
C. (Piqueras, 2009). La romanització de les nostres 
terres a partir del segle ii a. de C. va consolidar el 
cultiu de la vinya i l’elaboració de vins per a ex-
portar-los, com es desprén dels tallers d’àmfores 
vinàries descoberts a la platja de l’Almadrava (Dé-
nia) i del Campello. Les grans ciutats, com Elx, es 
proveeixen tant dels vins locals com d’altres im-
portats des de les costes de Tarragona, com ha 
demostrat Joan C. Márquez en l’estudi sobre el 
comerç romà en el Portus Illicitanus (1999). 

Molt s’ha escrit sobre la gran importància que el 
vi d’Alacant va tindre en el mercat internacional 
durant l’Edat Moderna. Se’n sap que a mitjan segle 
xvii era el més car d’Anglaterra (Unwin, 1991) i que 
fins a finals del segle xviii va ser l’únic vi espanyol 
de renom a Alemanya, on en 1616 era, amb el Mal-
vasier i el Peter Siemens, un dels tres vins dolços 
més cotitzats, que en raó de la seua alta estima, 
segons Basserman-Jordan (1923), calia beure en 
copes de plata i no en copes de vidre com els vins 
del Rin i del Mosel·la. En el segle xix, trobem re-
ferències narratives eixides de la ploma d’Emilio 
Salgari o d’Alejandro Dumas, el qual cita en l’obra 
El Comte de Montecristo (1844-1846) el vi d’Alacant 

(fondellol) en un paràgraf del capítol quart. Diri-
gint-se al major Cavalcanti, el comte li pregunta:

«Voleu prendre alguna cosa? Un got de Jerez, 
de Porto, d’Alacant? D’Alacant, ja que tant insis-
tiu, és el meu vi predilecte.»3

En la segona mitat del segle xix, la vinya va ser un 
dels cultius que experimenta un desenvolupament 
més gran al País Valencià; l’expansió es fa a partir 
de 1878, quan la fil·loxera va arruïnar gran part de 
les vinyes franceses. El tractat firmat amb el país 
veí va beneficiar l’expansió de la vinya en detriment 
del cereal. El gran impuls que durant aquells anys 
va tindre el negoci del vi a les comarques del Vi-
nalopó, el van secundar els negociants locals que 
van crear grans establiments, i els propietaris i 
colliters que «emplearon hasta el último céntimo 
de sus utilidades en hacer nuevas plantaciones de 
viñas, reformar las antiguas, mejorar el cultivo y 
edificar bodegas para elaborar sus productos con 
mayor esmero y con arreglo a lo que la ciencia y 
la práctica nos enseña, que ha hecho de nuestra 
ciudad –Villena– un centro comercial de verdadera 
importancia, a donde además de los comerciantes 
del país, acuden extranjeros, atraídos por la pureza 
y calidad de los vinos… y buena fe en los negocios 
que disfrutamos» (Martínez, 1999). En el cas de la 
capital de l’Alt Vinalopó (Villena), cal esmentar el 
productor Cristóbal Amorós, que es va convertir en 
un dels principals exportadors de vi de la província 
d’Alacant; els vins que feia tenien prestigi a tot el 
món, van ser premiats «en muchísimas exposici-
ones, entre ellas, las de Barcelona de 1888, Ambe-
res, Chicago, El Cairo, Suez, París y otras muchas».4

Al març de 1891 l’Estació Enològica d’Espanya 
a París, va publicar la llista oficial i completa de 
producció de vins a Espanya durant l’any ante-
rior, que situà la província d’Alacant com a major 
productora amb una producció de 3.466.846 hl de 
vi, per damunt de províncies com València, amb 
2.166.000 hl, Barcelona, amb 2.800.744 hl, i Ciu-
dad Real, amb 2.300.000 hl (Martínez, 1999).

Ja en èpoques més recents i amb l’arribada de la 
plaga de la fil·loxera en 1907 a les vinyes alacan-

3  També descobrim, línies més tard, el costum que imposà Lluís 
XIV de França (1638-1715), de degustar el vi amb bescuits: «El comte 
va omplir un got i va abocar en el segon unes quantes gotes del robí 
líquid que contenia la botella coberta de teranyines i de tots els se-
nyals que indiquen l’envelliment del vi. El major va prendre el got ple 
i un bescuit. El comte va manar a Baptista que col·locara la botella 
al costat del seu hoste, que va començar per tastar l’Alacant amb 
l’extrem dels llavis, va fer un gest d’aprovació, i va introduir delica-
dament el bescuit en el got». El Comte de Montecristo (traduït de la 
versió en castellà de Círculo de Lectores, Madrid, 1983, p. 721). 
4  Periòdic Villena Joven, núm. 2, Villena, 14 de juny de 1914. 
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tines, la zona no va tornar a viure mai un apogeu 
comercial i productiu com el viscut en els perío-
des referenciats. La demanda va caure, atés que 
va ser un dels últims territoris a ser infectat i quan 
es va replantar amb peus americans, resistents a 
la plaga, els nostres clients ja tenien altres submi-
nistradors (Piqueras, 2009).

Els valors d’arrelament territorial de la viticul-
tura al Vinalopó i dins dels cànons d’un territori 
intel·ligent es poden associar a la vinculació del 
medi natural i sociocultural del territori a un sis-
tema productiu. La denominació d’origen (DO) 
«Vins d’Alacant», que també inclou més territoris 
de la província i de fora, és una de les més anti-
gues d’Espanya i una de les que més be valoren 
els clients en els últims anys. Una denominació 
que inclou la varietat del raïm del fondellol (vi únic 
en el món). D’altra banda, el raïm exclusiu i ge-
nuí de la denominació d’origen de «Raïm de taula 
embossat del Vinalopó» també s’erigeix amb el vi 
com a gran producte agroalimentari del territori.

El cultiu de la vinya presenta en el territori indi-
cadors d’innovació que es remunten a dècades i 
segles de treball en la viticultura i que s’han mate-
rialitzat en un «saber fer», tant en la mateixa pro-
ducció del raïm, com en l’elaboració del vi. La vi-
ticultura del Vinalopó ha sabut engendrar al llarg 
del temps un producte vinculat al capital humà i a 
l’origen geogràfi c. Actualment, els actius culturals 
i paisatgístics del Vinalopó són uns elements d’un 
valor extraordinari derivats de l’activitat agrícola 
per al turisme enològic i l’obertura de nous seg-
ments turístics. L’enoturisme s’inclou cada vega-
da més en un turisme experiencial on s’ofereixen 
productes més específi cs al turista que té una 
gran motivació per la idiosincràsia cultural de la 
destinació que, més enllà dels tasts i de les visites 
guiades als cellers, generen productes per a viure 
l’experiència de la verema i el procés d’elaboració 
del vi i l’obertura comercial a les marques.

Un producte turístic entorn del vi que es comple-
menta a partir de l’ampliació de serveis turístics 
sobre recursos com els cellers, els museus, cen-
tres culinaris o restaurants, botigues especialitza-
des o enoteques i allotjament. La xarxa col·labo-
rativa va materialitzar el producte de la Ruta del 
Vi, ja que sorgeix del partenariat públic-privat i 
ofereix una centralització de productes i serveis 
turístics. La Diputació d’Alacant, els ajuntaments 
i els cellers dins de la DO Vins d’Alacant ofereixen 
un producte innovador i diferenciat que sorgeix de 
la innovació i intel·ligència territorial. 

1.2. La viticultura a l’Alt Vinalopó i el Vinalopó 
Mitjà en el context agrari

L’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà són dos comar-
ques que engloben el 17,56% de les explotacions 
agràries de la província, que suposen el 3,76% del 
total de les valencianes, segons el cens agrari del 
2009. La superfície cultivada del total del territori 
suposa 44.163 hectàrees, que és més del 8% de 
tota la Comunitat Valenciana i més del 30% de la 
de la província d’Alacant. Dins del descens gene-
ralitzat de les terres valencianes cultivades, el Vi-
nalopó manté la superfície cultivada de vinya (ve-
geu la fi gura 1).

Figura 1. Evolució de la superfície de cultiu de vinya

Font: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica

En el període analitzat es produeix una pèrdua 
d’hectàrees de vinya que és menys forta al Vina-
lopó. Així i tot, i a partir de l’informe sobre «dades 
dels vins de qualitat produïts en regions determi-
nades –VCPRD– Campanya 2007/2008», respecte 
a les superfícies i nombres de viticultors de les 
VCPRD espanyoles i per a la campanya 2007-
2008, la DO Alacant, que inclou també la comarca 
de la Marina Alta, constava d’una superfície inscri-
ta de 13.127 hectàrees i 3.074 viticultors. 

El règim de propietat de les terres agrícoles al Vi-
nalopó en més d’un 75% pertany als propietaris 
que treballen la terra directament, enfront de la 
resta d’arrendats i en molt poc percentatge par-
ceries o altres. Quant als problemes de l’agricul-
tura a les comarques d’estudi s’ha identifi cat la 
inestabilitat dels preus, qüestió generalitzada per 
al sector vitivinícola espanyol segons el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, realitat que junt 
amb la irregularitat climàtica, genera una pressió 
forta al sector productiu del raïm de vinifi cació i 
del raïm de taula.

A partir de dades del Cens Agrari i de la Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergèn-
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cia Climàtica i Transició Ecològica se sap que les 
característiques de les explotacions i la superfície 
de cultius del raïm per municipis a les comarques 
del Vinalopó són heterogènies (vegeu la taula 1 i la 
taula 2).

El resultat del tipus de cultiu de la vinya difereix 
per comarca segons destinació principal del raïm. 
Una dada que ofereix el grau d’especialització 
d’una comarca i altra segons producte diferenciat 
dins de la viticultura. El producte del raïm de tau-
la està associat a la DO «Raïm de taula embossat 
del Vinalopó» que es concentra a la comarca del 
Vinalopó Mitjà i el cultiu de raïm per a fer-ne vi a 
l’Alt Vinalopó i al Vinalopó Mitjà de manera igual i 
dins de la DO «Vins d’Alacant».

1.3. La diversificació de les activitats producti-
ves a la comarca

El sector agroalimentari ha resistit més bé la si-
tuació econòmica de la crisi segons s’estableix en 
l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 
2014-2016. El sector agroalimentari té unes pers-
pectives favorables. Entre les potencialitats del 
sector hi ha la introducció de nous productes, la 
cerca de nous mercats i més sensibilització cap als 
productes ecològics. S’hi suma la tendència a l’alça 
de les exportacions agroalimentàries espanyoles 
de productes de qualitat reconeguda en l’exterior.

Les oportunitats sorgeixen de l’especialització 
productiva de les comarques de l’Alt Vinalopó i 

Raïm transf. cultiu únic Raïm de taula Total

Secà Regadiu Secà Regadiu

Beneixama 34 24 0 0 58

Biar 83 26 4 0 113

Camp de Mirra, el 14 18 0 0 32

Canyada, la 50 9 0 0 59

Salines 79 303 0 16 398

Saix 143 141 0 34 318

Villena 483 2.073 0 81 2.637

TOTAL Alt Vinalopó 886 2.594 4 131 3.615

Alguenya, l’ 150 123 0 5 278

Asp 0 0 0 696 696

Elda 18 8 0 4 30

Fondó dels Neus, el 87 184 0 231 502

Fondó dels Frares, el 43 0 0 39 82

Monforte 37 65 0 1.445 1.547

Monòver 188 927 0 165 1.280

Novelda 9 44 0 1.046 1.099

Petrer 78 9 0 14 101

Pinós, el 482 1.748 0 49 2.279

Romana, la 57 103 0 367 527

TOTAL Vinalopó Mitjà 1.149 3.211 0 4.061 8.421

TOTAL Vinalopó 2.035 5.805 4 4.192 12.036

Taula 2. Superfícies de cultiu de la vinya l’any 2018 (en 
hectàrees)

Font: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica

Vinalopó Explotacions Hectàrees Explotació mitjana en hectàrees

Vinya per a vi 1.014 4.923 4,9

Vinya per a raïm 967 8213 8,5

Taula 1. Característiques de les explotacions de vinya al 
Vinalopó

Font: Cens Agrari, 2009
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el Vinalopó Mitjà, que encara que són similars a 
la de la resta d’Espanya quant al fet que els ser-
veis concentren la major part del valor afegit brut 
(VAB) i de l’ús del territori, mostren una importàn-
cia més gran del sector primari (vegeu la taula 3).

Després de la comarca del Baix Segura, amb 8,6% 
de l’afiliació a la Seguretat Social de treballadors 
del sector primari, les comarques del Vinalopó són 
les de més activitat agrària en l’àmbit provincial. 
L’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà presenten una afi-
liació mitjana del 6,96%, que continua sent molt 
elevada en comparació amb el total de la província 
i de la Comunitat Valenciana. La importància del 
sector al Vinalopó és que sustenta una economia 
més diversificada que, per exemple, la citada de 
la comarca del Baix Segura. Ací, el sector primari, 
amb productes estratègics com la vinya suposen 
un filó d’ocupació estable. En definitiva, l’agricultu-
ra en general, i la viticultura en particular, suposa 
un element per al manteniment de la diversifica-
ció en el sistema productiu comarcal que té en la 
indústria o sector secundari un element destacat 
junt amb els serveis o sector terciari.

Així i tot, la viticultura s’enfronta a problemes con-
junturals i estructurals en els quals està immersa 
l’agricultura en l’actualitat. La inseguretat de la 
producció a causa de factors climàtics, que pro-
voquen una falta de mecanització a causa de la 
poca rendibilitat econòmica i el rebuig per part de 
la població més jove a incorporar-se a un sistema 
productiu que no garanteix una rendibilitat regu-
lar impossibilita un recanvi generacional efectiu 
com a problemes afegits al Vinalopó. En menor 
mesura, sí que es produeix una incorporació de 
població jove amb formació mitjana i superior i lli-
gada principalment al sector vitivinícola i en algun 
cas a la Ruta del Vi.

La tendència és a l’augment d’agricultura a temps 
parcial relacionada amb qüestions personals, és a 
dir, en moltes ocasions els cultius es mantenen a 
causa de qüestions sentimentals, ja que es tracta 
de terres heretades i que no es volen abandonar 
per respecte als avantpassats. Per això hi ha el 
suport de les cooperatives agrícoles, que complei-
xen un element clau, no solament en la transfor-
mació dels fruits, sinó també en qüestions de for-
mació i dinamització del teixit agrícola.

Les tendències del mercat arreplegades en el 
desenvolupament d’una indústria agroalimentària 
i de comercialització, que genera un elevat valor 
afegit al producte, s’erigeix com una de les possi-
bilitats de creixement, quan no de manteniment, 
d’un sector agrícola amb problemes conjunturals 
derivats de la variació del preu en origen fins al 
consumidor final.

2. INDICADORS D’INNOVACIÓ

La identificació dels indicadors d’innovació en el 
sector de la viticultura en l’àmbit de les comar-
ques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà es fona-
menta en aspectes i variables que van més enllà 
que la incorporació de la tecnologia. La innova-
ció territorial que dinamitza el sector productiu i 
d’arrelament cultural en el territori és el de tindre 
uns recursos específics que en el moment que es 
converteixen en actius mobilitzats per la societat 
local s’incardinen en el criteri de territori intel·li-
gent. Els recursos determinats per equipaments 
materials i serveis, recursos humans, sectors 
productius i patrimonials demanen la importància 
especial del marc institucional, directament lligat 
a la noció de capital social.

SECTOR
Alt Vinalopó i Mitjà 
Vinalopó Província d’Alacant Comunitat Valenciana

Valors absoluts

Total 64.377 657.297 1.935.136

Primari 4.693 23.461 83.429

Secundari 19.978 79.448 262.540

Construcció 4.217 48.879 126.546

Terciari 35.489 505.509 1.462.621

Percentatge (%) sobre el total 

Total 100,0 100,0 100,0

Primari 6,96 3,56 4,31

Secundari 31,38 12,08 13,56

Construcció 6,71 7,43 6,53

Terciari 54,93 54,49 75,58

Taula 3. Estructura econòmica de les comarques de l’Alt 
Vinalopó i el Vinalopó Mitjà (afiliats en el 2019)

Font: Afiliats a la Seguretat Social. Portal Estadístic Generalitat 
Valenciana
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A més de totes les variables exposades, la pre-
sència de productes de dos denominacions d’ori-
gen, la producció d’una varietat de raïm única en 
el món com és el fondellol i la superfície de vinya 
ecològica més extensa del territori valencià (en la 
denominació d’origen Vins d’Alacant) confereixen 
al territori unes variables per a entreveure també 
un grau important d’innovació i intel·ligència ter-
ritorial.

Al Vinalopó destaquen la DOP del sector agroali-
mentari «Raïm de taula embossat del Vinalopó» 
i la DOP «Vi d’Alacant» que s’assigna amb l’expe-
dient número PDO-ES-A1526 de la comissió dins 
de la llista de denominacions d’origen protegides 
i indicacions geogràfi ques protegides de vins re-
gistrades a la Unió Europea i que garanteixen uns 
requisits de qualitat. 

Un factor intrínsecament associat a la innovació i 
la qualitat del producte és el medi físic i el capital 

humà per a elaborar un producte agroalimentari de 
qualitat contrastada. Els productes de denomina-
ció d’origen protegida (DOP), també coneguts com 
a denominació d’origen (DO), són els que tenen una 
qualitat o unes característiques conseqüència del 
medi geogràfi c on es fan amb els factors naturals 
i humans que hi ha, i que es produeixen, transfor-
men i elaboren sempre en la zona geogràfi ca deli-
mitada de la qual prenen el nom.

La DO «Raïm de taula embossat del Vinalopó» se 
situa a la comarca del Vinalopó Mitjà i inclou els 
termes d’Agost, Aspe, el Fondó dels Frares, el Fon-
dó de les Neus, Monforte, Novelda i la Romana. Les 
varietats aptes per a tindre la protecció de la de-
nominació d’origen protegida són exclusivament 
les següents: aledo, itàlia o ideal, rosetti, victòria, 
dominga i donya Maria i Red-Globe en raïm ne-
gre. El raïm embossat del Vinalopó es caracteritza 
per mantindre la pruïna, i també per una coloració 
més accentuada i la pell exempta de defectes. 

Superfície inscri-
ta (hectàrees)

Producció total Producció empa-
rada

Venda mercat 
interior

Venda mercat UE Venda mercat 
exterior

2018 2.129,9 57.989 7.433 4.386 2.973 74

2019 1.799 45.259 7.241 4.272 2.897 72

Taula 4. Producció i venda de raïm de taula embossat del 
Vinalopó

Font: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica

Figura 3. La viticultura al Vinalopó Mitjà
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Figura 2. La viticultura a l’Alt Vinalopó
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La DO «Vins d’Alacant» compleix els requisits 
d’origen del producte, d’elaboració i de qualitat i 
característiques finals que s’hi exigeixen. Així, la 
combinació per a la producció del factor natural i 
humà és indispensable. 

A Espanya i segons la mesura estimada en les últi-
mes campanyes del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, l’evolució de les exportacions de vi 
ha seguit una tendència creixent tant en valor com 
en volum; ha passat de la xifra dels 14,6 milions 
d’hectolitres exportats. La producció dels vins de 
la DO «Vins d’Alacant» s’orienta en més del 75% 
al mercat estatal. El raïm de taula es destina tant 
al mercat espanyol (aproximadament un 60% del 
total), com a la Unió Europea i països tercers. En el 
territori del Vinalopó, els cellers i les cooperatives 
s’erigeixen en estructures clau per al desenvolu-
pament i la innovació, tant en la viticultura com en 
la vinicultura (vegeu les figures 2 i 3). 

Actualment, Bocopa és l’embotelladora principal 
de la DO Alacant i del Vinalopó, amb el 41% del 
total anual, seguida de Salvador Poveda, amb el 
23%, i el celler cooperatiu Las Virtudes de Villena, 
amb l’11%. L’economia social està present en el 
territori a través de les cooperatives com la citada 
cooperativa Las Virtudes. L’empresa familiar té el 
màxim exponent en el celler de Salvador Poveda. 

3. CARACTERITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

3.1. CAPACITAT INNOVADORA DEL TERRITORI: 
TEIXIT EMPRESARIAL

L’actual teixit empresarial de la viticultura en les 
comarques del Vinalopó està caracteritzat per un 
predomini de xicotets productors i de xicotetes i 
mitjanes empreses o cellers i de cooperatives 
agrícoles. La figura històrica de l’agricultor i celle-
rer ha deixat de representar el simple productor 
per a convertir-se en la figura clau per a la inno-
vació i l’aproximació metòdica del productor que 
aposta per la qualitat. La innovació de l’empresari 
cellerer ha transitat fins i tot a un reconeixement i 
valoració social local del seu treball en el territori. 

A partir dels resultats del qüestionari d’investiga-
ció per a la viticultura al Vinalopó els actors mani-
festen com a necessaris els processos d’innova-
ció socioeconòmica i de foment de l’ocupació en el 
territori. Els factors que s’identifiquen com a ne-
cessaris per a aconseguir una innovació més gran 
en la viticultura són l’actitud de l’empresariat, la 
capacitació dels treballadors, el compromís de la 
societat civil i del teixit associatiu, les inversions 

de l’empresariat local, les inversions i la millora 
d’equipaments públics. També és necessària la 
formació qualificada i ajustada a les necessitats 
reals del territori.

La innovació en la viticultura s’ha fixat de manera 
contínua en els últims anys. Així i tot, la innovació 
no s’ha estés de manera homogènia en el territori, 
ja que la capacitat d’innovació es ressent segons 
la grandària de les empreses o productors. Les 
innovacions aplicades han anat orientades a la 
qualitat del producte, al posicionament estratègic 
en els mercats en relació amb la marca i la de-
nominació d’origen, a la creació de subproductes 
i serveis associats com l’enoturisme, a l’aplicació 
de tecnologia i TIC (tecnologia de la informació i 
la comunicació), entre altres. En concret, les in-
novacions tecnològiques s’han desenvolupat per 
a la innovació en el producte, en el procés i en la 
comercialització i màrqueting dins dels cellers o 
cooperatives o vinyes. 

Les innovacions tecnològiques més importants 
dutes a terme han sigut principalment la compra 
de productes enològics específics i el treball en 
laboratori i l’adquisició de maquinària i tecnologia 
específica per al celler, el procés específic en l’em-
botellat i embalatge i els etiquetatges automàtics 
o semiautomàtics i, finalment, en aplicacions per 
a l’enoturisme. Pràcticament no hi ha innovació en 
la vigilància a temps real de l’estat dels cultius. ús 
de sensors en les explotacions o de drons, en el 
sistema i aplicacions 4.0 programari, GIS i big data 
per a una agricultura intel·ligent, en la vigilància 
de la fermentació del raïm i l’envelliment del vi 
mitjançant sensors (sono-disometria).

Actualment hi ha una divisió d’opinions entre 
els viticultors del Vinalopó quant a les possibili-
tats de millora que té el sector amb l’aposta per 
la innovació, atesos els problemes estructurals i 
conjunturals de l’agricultura en els darrers anys 
(falta d’aigua, preus en el mercat…). El 57,2% dels 
enquestats afirmen d’alta o molt alta la futura 
millora de la viticultura amb la innovació, tot i els 
problemes. Aproximadament entorn del 95% dels 
enquestats valoren que a curt i mitjà termini és 
més important innovar en R+D+I en comercialit-
zació i màrqueting (vegeu la figura 4). Això suposa, 
sens dubte, el primer factor d’innovació a apuntar 
en un futur, seguit de la innovació en subproductes 
o productes complementaris (enoturisme, acord 
de col·laboració amb restaurants i bars, etc.).

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   278Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_VALENCIA.indd   278 13/12/21   10:2013/12/21   10:20



279

Figura 4. Necessitats en innovació detectades a curt 
i mitjà termini

Font. Qüestionari de participació. Elaboració pròpia

Innovació de producte
En l’àmbit del sector vitícola hi ha un treball con-
tinu entorn de la innovació del producte centrat 
en la posada en marxa de nous vins. A partir de 
les varietats exigibles en la DO i a partir de fases 
d’elaboració concreta del procés de producció 
s’elaboren nous vins amb marques diferenciades. 
En el context de nous productes, un eix estratègic 
són els productes ecològics. La innovació princi-
pal que han escomés en el producte fi nal els pro-
ductors del Vinalopó Mitjà i l’Alt Vinalopó i que es 
desprén del qüestionari de participació és la ge-
neració de productes ecològics (vegeu la fi gura 5).

Figura 5. Principals innovacions en el producte fi nal 
desenvolupat en els últims anys

Font: Qüestionari de participació. Elaboració pròpia

Unes innovacions que destaquen sobre la resta, 
tot i que de prop hi ha la recuperació de varie-
tats autòctones en desús que més bé s’adapten 
al canvi climàtic i la innovació d’un producte més 
sostenible amb reduccions d’emissions en CO

2
 i 

de l’impacte ambiental en el procés productiu i la 
incorporació de nous processos en la fermentació 
i elaboració per a fer un producte fi nal més dife-
renciat i innovador.

Innovació de procés
Les exigències del mercat han obligat els cellers 
a incorporar noves pràctiques més efi cients i a 
diversifi car els productes: diferents qualitats i 

varietats per a inserir-se millor en els diferents 
segments de mercat (Ponce, 2018). L’anàlisi de 
les innovacions de procés que s’han generat ha 
de partir del coneixement del procés complet de 
producció del sector agroalimentari. D’una banda, 
hi ha una primera part fonamental que és la gene-
ració del producte agrícola en el camp: prepara-
ció de la terra, sembra, reg, faenes de seguiment i 
desenvolupament del producte, inputs necessaris 
(abonaments, plaguicides, pesticides), fi ns a cul-
minar amb la collita o verema. àmbit en el qual 
s’han començat a introduir noves tecnologies de 
mecanització-automatització que faciliten algu-
nes fases del procés: gestió efi cient i automatitza-
da del reg, collita (en els casos i faenes en què és 
possible). S’ha destacat que l’aigua és un dels re-
cursos més escassos del sector, per tant, fan falta 
millores i innovacions en els sistemes i controls 
del regadiu. De totes maneres, sobretot en la pre-
paració de la terra, sembra, manteniment i collita 
encara s’exigeix un ús intensiu de mà d’obra (en 
gran manera, amb qualifi cació baixa). El procés de 
manipulació del fruit en els cellers s’ha treballat 
per a elaborar vins nous i millorar la qualitat de 
la producció amb nova maquinària com és el cas 
de Bocopa.

En els últims anys, destaca de les innovacions 
dels cellerers la incorporació d’enòlegs a plantilla 
per a supervisar i treballar de manera contínua en 
el procés productiu: des de la collita fi ns a l’embo-
tellat (vegeu la fi gura 6).

Figura 6. Principals innovacions en el procés desenvolupat 
en els darrers anys

Font. Qüestionari de participació. Elaboració pròpia

També s’ha incorporat a la innovació la certifi -
cació per al control de tot el sistema incloses la 
traçabilitat del producte i la millora de la meca-
nització-automatització del procés productiu en la 
fase agrària (preparació de la terra, reg, utilitza-
ció d’inputs necessaris, verema, etc.). Finalment, 
la millora de la qualifi cació de la mà d’obra i dels 
professionals de grau mitjà i superior incorporats 
a l’activitat i la millora del procés productiu en la 
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fase d’elaboració del producte fi nal o el vi a través 
de nova maquinària en els cellers.

Innovació en la comercialització
La millora de la comercialització és una aposta 
estratègica per a mantindre i ampliar els mercats 
de destinació, adaptant-se a les noves tendènci-
es de consum dels cada vegada més diferenciats 
i segmentats consumidors. La presumible debili-
tat que pot suposar l’orientació dels vins de la DO 
Vins d’Alacant preferentment al mercat estatal, 
amb més d’un 75%, s’ha convertit en tot el con-
trari, en una oportunitat de fi delitzar el mercat i el 
posicionament del producte. Això es fa a través de 
la idea de la sostenibilitat des de la producció de 
la matèria primera i l’elaboració fi ns al consumi-
dor fi nal, en circuits de comercialització més sos-
tenibles i pròxims.

Altres elements que faciliten-afavoreixen la inno-
vació són la dinamització socioeconòmica i la pro-
moció d’ocupació a través de la diversifi cació que 
produeix l’associació de producció i turisme per a 
la comercialització. La imatge turística és un apa-
rador i una innovació per a la comercialització de 
producte. La innovació principal en comercialitza-
ció, màrqueting i imatge de marca de la viticultura 
a l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà i que es desprén 
del qüestionari de participació és l’associacionis-
me i treball en xarxa, la promoció a través de pre-
mis, fi res, esdeveniments i salons professionals i 
el disseny en etiquetatge i embotellat. 

Figura 7. Principals innovacions en comercialització, 
màrqueting i imatge de marca desenvolupada en els 
últims anys

Font. Qüestionari de participació. Elaboració pròpia

També destaca la incorporació de productes ex-
periencials diferenciats dins del turisme enolò-
gic (visita a vinya durant verema, combinacions 
o packs gastronòmics-musicals i enològics…), 
l’aposta per la venda directa o al detall per l’au-
ge de l’enoturisme, la major venda en línia (botiga 
virtual pròpia) i la consolidació de l’estratègia de 
marca del celler/cooperatiu o de la denominació 
d’origen.

Altres innovacions que apunten els cellers i les 
cooperatives, però de caràcter més puntual, són 
els clubs de fi delització en cellers, ampliació de 
l’oferta gastronòmica complementària o en celler, 
la millora del sistema de reserves i la millora de la 
qualitat en la visita.

L’aposta per la venda directa o al detall per auge 
de l’enoturisme i la major venda en línia (botiga 
virtual pròpia) té més importància. Així, i tot i la 
predominança del canal Horeca (acrònim d’hosta-
leria, restauració i servei d’àpats) per a la venda 
en el mercat estatal, la venda directa i en línia del 
producte s’està convertint en una referència en 
els cellers i cooperatives del vi tal com identifi ca la 
Federació Espanyola del Vi (FEV) i tal com ocorre 
amb els cellers del Vinalopó.

De la mateixa manera, les millores de comercia-
lització poden contribuir a millorar la reducció de 
marges comercials que imposa la cadena de co-
mercialització, molt més concentrat en el sector 
agrícola i la indústria alimentària.

3.2. ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ: ACTORS DE LA 
INNOVACIÓ EN EL TERRITORI

La viticultura al Vinalopó és una activitat consoli-
dada dins del sector primari. Els actors que par-
ticipen en l’ecosistema d’innovació sorgeixen del 
capital humà i social i són qui estan implicats en 
una col·laboració pública-privada. L’associació 
que formen el Consell Regulador de la DO, les 
empreses privades i els ajuntaments del territo-
ri, junt amb el suport institucional de la Diputació 
d’Alacant i de la Conselleria defi neixen més bé el 
producte. Fins i tot es col·labora amb la Secretaria 
de Turisme del Ministeri en l’elaboració d’un Club 
de Producte entorn del vi.

El resultat de la participació per al present di-
agnòstic participat de la intel·ligència territorial 
i la innovació de la viticultura al Vinalopó mostra 
que a l’hora d’afavorir processos d’innovació so-
cioeconòmica i fomentar l’ocupació en el territori 
es valora com a molt important la comunicació i 
les fórmules de relació i cooperació entre institu-
ció pública i empreses o associacions sectorials. 
La capacitat d’agrupar-se i associar-se entorn de 
propòsits comuns per part del teixit productiu ge-
nera més capacitat d’innovació. Un conjunt relle-
vant d’empreses de certa grandària i associacions 
de xicotets productors han apostat per la innova-
ció com a eix estratègic de la competitivitat a tra-
vés de la DO «Vi d’Alacant» i la DO «Raïm de taula 
embossat del Vinalopó». Entorn als dits espais 
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productius de qualificació i certificació de produc-
tes es produeix un millor ecosistema innovador en 
el territori assentat en unes potencialitats associ-
ades al recurs físic (terra i clima), però sobretot a 
un capital social que fomenta una cultura d’em-
prenedoria tot i la cada vegada competitivitat més 
gran dels mercats agroalimentaris en un context 
més internacional. La innovació ha anat de la mà 
de propostes d’associació i creació de xarxes en-
torn d’un partenariat públic i privat (empreses i 
cellers) a partir de les possibilitats reals de de-
senvolupar innovació en aspectes transversals 
com el turisme enològic. 

El resultat és que hi ha activitats productives in-
novadores com ara en el foment de l’enoturisme 
amb la creació de la Ruta del Vi, la comercialitza-
ció del raïm de taula, entre altres. L’ús de les TIC 
en les empreses com a element per a millorar la 
comercialització és un aspecte destacat dins de 
l’activitat innovadora de les empreses. Les neces-
sitats d’innovació venen de la demanda del mer-
cat principalment. Adaptar els vins al consumidor 
final.

1) Institucions científiques i infraestructures tec-
nològiques de suport a la innovació
La Universitat Miguel Hernández i la Universitat 
d’Alacant es localitzen a les comarques del Baix Vi-
nalopó i l’Alacantí. La proximitat i el grau d’influència 
de les universitats en el total de la província i també 
en l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà ha sigut exem-
ple de relació fluida de col·laboració, investigació, 
intercanvi i transferència de coneixement aplicat a 
les necessitats de les administracions, empreses 
i persones. Una relació que ha facilitat una trans-
ferència de coneixement de les universitats a les 
necessitats de l’entorn geogràfic analitzat.

Des del punt de vista de la innovació i la trans-
ferència de coneixements, les dos universitats 
presenten línies d’investigació en diversos camps 
d’interés per al sector de la viticultura com són 
el desenvolupament local, l’enoturisme, la gastro-
nomia, la biodiversitat agrícola i la millora genè-
tica de varietats, la qualitat i seguretat alimentà-
ria, la investigació en fructicultura i tècniques de 
producció, etc. Línies d’investigació en què es fan 
activitats i investigacions sobre nous productes i 
serveis, consolidació de productes i serveis soci-
als, ambientals, econòmics, tecnològics, empresa-
rials i mediambientals. Els grups d’investigació de 
les universitats aporten coneixements científics 
que serveixen per a donar suport a l’activitat de 
les empreses, però també a la innovació territo-
rial. També formen personal qualificat que contri-

bueix a la competitivitat del territori i de les em-
preses locals.

La Universitat d’Alacant disposa de seu universi-
tària a Biar, Elda, Petrer i Villena. Dona suport de 
manera directa o indirecta a la viticultura del Vi-
nalopó arran de col·laboracions i convenis atesa 
la dimensió i importància que té la viticultura 
per al desenvolupament local o la generació de 
productes específics com l’enoturisme i a partir 
d’exemples com la Càtedra d’Estudis Turístics Pe-
dro Zaragoza Orts o la Càtedra Avant amb la di-
mensió de la despoblació i els territoris d’interior. 
La Universitat d’Alacant ha creat un grau específic 
sobre gastronomia i també inclou dins dels seus 
programes per a la Universitat Permanent (UPUA) 
el curs «Viticultura, enologia, enoturisme i patri-
moni cultural i paisatgístic del vi a Alacant».

La Universitat Miguel Hernández (UMH) participa 
en el desenvolupament i la millora del coneixe-
ment i la transmissió de la investigació a partir 
d’exemples com la Càtedra Cajamar d’Economia i 
Desenvolupament Agroambiental, la Càtedra Casa 
Cesilia d’Enoturisme amb vinculació directa amb 
Novelda i la Càtedra Celler la Muntanya, Territori i 
Patrimoni Vegetal. La UMH participa en projectes 
com «Zonificació DOP Alacant: estudi que permet 
descriure les característiques de sòls a les comar-
ques del Vinalopó i la Marina Alta», per a analitzar 
l’impacte i repercussions dels sòls i la influència 
que té en la personalitat dels vins que s’hi fan.

D’altra banda, una altra institució científica i de 
suport a la innovació és l’Institut Valencià d’Inves-
tigacions Agràries (IVIA). Organisme públic d’in-
vestigació que du a terme activitat investigadora 
i de transferència, i col·labora així al progrés i el 
prestigi del sector agroalimentari. La missió de 
l’IVIA és contribuir a l’activitat agrària productiva 
i sostenible, impulsant la competitivitat dels sec-
tors agrícola, ramader i agroalimentari mitjançant 
la generació de coneixements que donen resposta 
a les demandes tècniques, socials i econòmiques, 
a través d’una investigació aplicada a una trans-
ferència de resultats òptima. Té la seu principal a 
València, i té una estació experimental a Elx. Actu-
alment l’IVIA participa en el projecte europeu En-
ViRoS sobre el desenvolupament d’enfocaments 
agrícoles sostenibles en viticultura. En concret, el 
projecte EnViRoS té com a objectiu millorar la sos-
tenibilitat ambiental del sistema de producció de 
raïm de vinificació. Específicament, el projecte se 
centra en l’optimització de les aportacions d’aigua 
per a reg, la introducció de nous portaempelts to-
lerants a la salinitat capaços de millorar el rendi-
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ment de la vinya en sòls salins i quan el reg utilitza 
aigua reciclada, i la introducció de nous híbrids de 
vinya resistents a les malalties fúngiques. 

Tots objectius que tenen impactes socioeconò-
mics reals i tangibles que influiran positivament 
en la rendibilitat i sostenibilitat de la producció de 
raïm, i en la salut i el benestar dels treballadors de 
les vinyes i les comunitats circumdants.

2) Associacions empresarials i altres agents  
socials
La labor de les associacions d’empresaris repre-
senta un suport fonamental per a les empreses, 
ja que intervenen de manera activa en totes les 
activitats encaminades a millorar la competitivi-
tat i el nivell tecnològic de les empreses. Encara 
que el sector agroalimentari espanyol es localit-
za de manera difusa en el territori estatal, hi ha 
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 el sector és també molt alt, la qual 
cosa porta a considerar les àrees com a clústers 
agroalimentaris. Casos en què l’associacionisme 
i el treball en xarxa es considera com a prioritari 
i fonamental, cosa que pot afavorir la presència 
i aposta per la figura del clúster, tal com es re-
flecteix en els resultats de les enquestes fetes als 
actors principals de la viticultura en el territori. 
Ací el clúster agroalimentari es defineix per l’exis-
tència d’una concentració geogràfica d’empre-
ses transformadores de productes agrícoles (in-
dústria agroalimentària) i d’empreses agrícoles. 
Hi ha alhora empreses proveïdores d’inputs a la 
producció agrària i agroalimentària (fertilitzants i 
productes químics, envasos, plàstics, maquinària, 
etc.), empreses proveïdores de serveis (financers, 
distribució, sostenibilitat, eficiència energètica, 
gestió tècnica i econòmica, control i certificació de 
la qualitat, promoció, màrqueting agroalimentari, 
etc.) i empreses de serveis, distribuïdors i ope-
radors logístics, associacions sectorials, centres 
formatius, centres d’investigació i consells regu-
ladors. També formen part del clúster les institu-
cions de suport públiques i privades localitzades 
en l’àrea (associacions professionals, centres de 

formació, universitats, centres tecnològics, grups 
d’acció local, cambres de comerç, consells regula-
dors, etc.). En el centre d’un clúster agroalimentari 
se situen les empreses de transformació de les 
matèries primeres agràries com ara cellers i coo-
peratives, que produeixen el producte per al con-
sumidor. Hi ha un vincle gran entre produccions 
agrícoles i agroalimentàries, ja que sense matè-
ria primera no pot haver-hi indústria agroalimen-
tària. En el treball de Giner i Santa María (2017) 
identifiquen un dels deu clústers agroalimentaris 
valencians en el territori objecte d’estudi en rela-
ció amb el raïm de taula embossat del Vinalopó. 

En definitiva, es detecta la necessitat de fomen-
tar una relació i un contacte més grans entre la 
ciutadania, en general, i els productors, associa-
cions i empresaris, en particular, per a afavorir la 
innovació, el creixement econòmic i la generació 
d’ocupació en la viticultura. En el vincle es mos-
tra fonamental la figura de l’administració local, 
impulsada per les agències de desenvolupament 
local. La dificultat radica en els pocs mitjans eco-
nòmics dels ajuntaments que impossibiliten acci-
ons des de l’àmbit local per a estimular de mane-
ra contínua la generació i el manteniment de les 
xarxes i vincles que afavoreixen la cooperació i 
col·laboració per a la innovació territorial.

L’associacionisme agrari constitueix un dels ins-
truments principals per al desenvolupament eco-
nòmic dels sectors agrícoles davant dels reptes 
als quals s’enfronten. La major obertura dels mer-
cats i la internacionalització, i tots els aspectes que 
acompanyen la globalització, requereixen posar 
en marxa i mantindre fórmules associatives que 
permeten una millora de la concentració i ordena-
ció 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 
dels avantatges clàssics, l’associacionisme per-
met una participació més gran del sector produc-
tor en la resta de la cadena alimentària, aportant 
transparència a la presa de decisions pròpies de 
la transformació i comercialització dels productes 
agraris i mantenint alhora l’activitat econòmica 

   

% DE LA INDÚSTRIA
AGROALIMENTÀRIA (IA) DELS CLÚSTERS 
SOBRE EL TOTAL DE IA ESPANYOLA

% DE LA INDÚSTRIA
AGROALIMENTÀRIA (IA) DELS CLÚS-
TERS SOBRE EL TOTAL D’INDÚSTRIA 
EN ELS CLÚSTERS SECTOR

ESPECIALITZACIÓPROVíNCIA CENTRE-SLT NOMBRE OCUPACIó VENDES NOMBRE OCUPACIó

Alacant Novelda 0,2 0,2 0,1 22,4 26,4 108

Taula 5. Clúster del Vinalopó: dades bàsiques i sector 
especialització

Font: Giner i Santa María (2017)
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lligada al territori com un element important ver-
tebrador del medi rural.

Hi ha diferents figures associatives com les coo-
peratives i societats agràries de transformació. 
Les societats agràries de transformació (SAT) són 
societats civils de finalitat econòmica i social en 
relació amb la producció, transformació i comerci-
alització de productes agrícoles, ramaders o fores-
tals, la realització de millores en el medi rural, la 
promoció i el desenvolupament agraris, així com la 
prestació de serveis comuns relacionats amb els 
conceptes dits. Tenen personalitat jurídica pròpia 
i per a habilitar-ne una cal, en primer lloc, cons-
tituir-la i, en segon lloc, inscriure-la en el registre 
corresponent. A més, les SAT poden associar-se o 
integrar-se entre si per a desenvolupar les matei-
xes activitats creant una agrupació de SAT també 
amb personalitat jurídica i capacitat per a obrar. 
L’origen de les SAT es remunta als antics grups 
sindicals de colonització des de 1941 i als «horts 
familiars». Al Vinalopó n’hi ha quatre, de SAT.

Finalment, en el context territorial del Vinalopó 
s’observa un paper actiu de determinades entitats 
financeres com Caixapetrer i Caixa Rural Central. La 
Fundació Cajamar ja fa temps que també aposta de 
manera estratègica cap al sector agroalimentari.

3) Institucions públiques de suport al sistema em-
presarial i al desenvolupament comarcal-local 
Les institucions públiques que milloren l’entorn 
en el qual es desenvolupa l’activitat econòmica 
completen les institucions científiques i les asso-
ciacions empresarials com a suport als sistemes 
productius locals.

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
desplega programes d’ajuda i de gestió a agricul-
tors i atén els diferents municipis valencians a 
través de la xarxa d’oficines comarcals. Les ofi-
cines comarcals en l’àmbit del Vinalopó són la de 
Villena, per a l’Alt Vinalopó, i la de Novelda, per al 
Vinalopó Mitjà. La viticultura en el territori es be-
neficia de formar part de l’element innovador com 
és la denominació geogràfica protegida (DOP) i la 
indicació geogràfica protegida (IGP). A Espanya i 
segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, el raïm destinat a elaborar vins amb 
denominació geogràfica protegida o indicació ge-
ogràfica protegida (DOP/IGP) suposen al voltant 
del 52% del vi produït a Espanya. Uns vins que ga-
ranteixen mitjançant uns sistemes de producció 
regulats una qualitat diferenciada, un millor posi-
cionament en el mercat i més poca vulnerabilitat 

a les oscil·lacions de preus, més quan no s’afigen 
oscil·lacions en la mateixa qualitat del producte.

Pel que fa a l’administració local, destaca la la-
bor de les agències de desenvolupament local del 
Vinalopó. Agències que, a través de la figura dels 
agents de desenvolupament local, treballen per a 
dinamitzar el sector de la viticultura de manera 
directa o indirecta.

La iniciativa LEADER-Desenvolupament local de 
les comunitats locals està representada a les co-
marques del Vinalopó a través del Grup d’Acció 
Local Muntanya d’Alacant i del Grup d’Acció Local 
Sud d’Alacant. Ens creats entorn de la col·labo-
ració pública i privada que tenen com a objectiu 
dinamitzar i reforçar socioeconòmicament els 
municipis rurals que inclouen, a través de projec-
tes conjunts per a crear ocupació i així mitigar els 
problemes greus del medi rural.

Dins de l’àmbit geogràfic del Vinalopó formen part 
de la xarxa els municipis de Beneixama, Biar, el 
Camp de Mirra i la Canyada, dins del GAL Munta-
nya d’Alacant, i Salines, l’Alguenya, el Fondó de les 
Neus, el Fondó dels Frares i la Romana dins del 
GAL Sud d’Alacant. 

D’altra banda, s’han detectat en el territori experi-
ències de coordinació, comunicació i espais de tro-
bada entre l’administració local, teixit associatiu 
i la ciutadania en general, per a promoure l’ocu-
pació i la dinamització socioeconòmica. El Fòrum 
Econòmic i Social de Villena és un exemple de tei-
xit associatiu proactiu a la Comunitat Valenciana.

Per tant, hi ha unes xarxes empresarials i socioins-
titucionals que treballen pel territori i que formen 
part de la xarxa territorial per al teixit associatiu i 
la diversificació de les activitats econòmiques.

3.3. INNOVACIÓ DE (EN) ELS RECURSOS LABO-
RALS. EL TREBALLADOR I LA INNOVACIÓ, CAPA-
CITACIÓ I FORMACIÓ

Un element de dissonància generalitzada a les co-
marques del Vinalopó i associat a tot el sistema 
productiu local és la discordança entre les ofertes 
de formació i les necessitats de les empreses tal 
com es va reflectir en el projecte Avalem Territo-
ri-Diagnòstic Pacte Vinalopó de l’any 2018. En el 
cas concret de la viticultura hi ha una necessitat 
formativa de treballadors qualificats en relació 
amb unes necessitats formatives de grau mitjà en 
formació professional per a acostar la formació a 
les necessitats del mercat laboral.
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Un altre problema que sorgeix és l’actual salt ge-
neracional en l’agricultura que es detecta en els 
oficis menys qualificats. El sector agrícola ha ac-
tuat com a receptor dels excedents de mà d’obra 
d’altres sectors (construcció i hostaleria) després 
de la crisi de l’any 2008, sense arribar a ser un filó 
d’ocupació de caràcter permanent i estable ate-
ses les oscil·lacions en el mercat i els problemes 
actuals de rendibilitat del sector primari. En gene-
ral, els agricultors-productors es fan majors i es 
jubilen i no apareix un actiu jove (fins i tot de l’en-
torn familiar) que els substituïsca, fet que suposa 
en molts casos l’abandó de les terres. La joventut 
del territori està poc inclinada a incorporar-se al 
sector agrícola. En algunes cooperatives hi ha ini-
ciatives que promouen la formació amb ajuda de 
l’agrupació de cooperatives agroalimentàries de 
la Comunitat Valenciana. 

En el cas dels emprenedors que s’inicien en la 
producció del vi s’identifica en el territori una qua-
lificació diferenciada, si bé es plasma el nivell de 
treball i il·lusió per a fer vins de part de la gent 
jove per al mercat incipient de gent jove com a 
segment d’oportunitat. Unes característiques que 
són fonamentals per a aconseguir uns processos 
d’innovació i de creació de llocs de treball estables 
entorn de la viticultura. El resultat de les enques-
tes fetes en el territori del Vinalopó mostra que els 
empresaris, emprenedors, treballadors i agricul-
tors en l’àmbit de la viticultura manifesten el desig 
de fer un esforç per l’aprenentatge de noves tècni-
ques i procediments per a innovar. Entre els nous 
agricultors hi ha una heterogènia formació-prepa-
ració del xicotet empresari-productor que s’inicia 
en la viticultura i que suposa una barrera a l’em-
prenedoria. Hi ha gent jove que fa vins per a gent 
jove (mercat incipient) i això és una oportunitat.

L’oferta de formació professional (FP) reglada en 
el curs 2017-2018 impartida en les dos comar-
ques del Vinalopó va ser a Biar, Elda, Novelda, 
Monforte, Saix i Villena, tots amb una oferta for-
mativa en FP bàsica en la família agrària, la qual 

s’identifica com a insuficient per a les necessitats 
laborals del territori, amb demanda de qualificaci-
ons mitjanes segons el projecte Avalem Territori 
- Diagnòstic Pacte Vinalopó de l’any 2018. Els cen-
tres ofereixen formació en la família professional 
agrària amb cent vint alumnes matriculats en el 
curs 2017-2018 (un 4% del total d’alumnes ma-
triculats en formació professional a l’Alt Vinalopó i 
al Vinalopó Mitjà). La xifra és baixa si es compara 
amb altres territoris amb sistemes productius lo-
cals dins del sector primari com el Baix Segura, 
que presenta un 9%, amb 318 alumnes. 

A Elda hi ha un grau superior en formació pro-
fessional on es fa un curs de viticultura. Sobre la 
qualificació mitjana hi ha actualment un buit de 
formació dels treballadors que no es cobreix.

En definitiva, en l’àmbit territorial d’estudi hi ha 
una falta d’especialització i adequació de la for-
mació assolida en relació amb les necessitats del 
territori. La relació dels recursos humans i la-
borals del sector agrícola de la viticultura es pot 
agrupar segons les activitats i labors a fer:

• Labors que exigeixen una qualificació-especia-
lització baixa. Per exemple, la collita de produc-
tes agrícoles, condicionada per la temporalitat 
del període de collita, s’ha cobert en gran part 
amb població immigrant. En les campanyes 
d’embossar el raïm, però també en la collita 
posterior, s’han comptabilitzat més de deu mil 
treballadors temporals.

• Faenes que exigeixen una especialització mitja-
na que es pot obtindre a través de cicles forma-
tius de formació professional o oferta formativa 
per a aturats i ocupats. S’apunta que en certs 
perfils professionals no es troba en el territori 
el personal necessari o que la formació rebuda 
no s’adequa a les necessitats del sector.

• Faenes que exigeixen una especialització i for-
mació alta (fonamentalment títols universitaris). 

Família Especialitat Grau Municipi

Agrària Agro-jardineria i composicions florals Bàsic Biar

Agrària Agro-jardineria i composicions florals Bàsic Elda

Agrària Vitivinicultura Superior Elda

Agrària Agro-jardineria i composicions florals Bàsic Novelda

Agrària Agro-jardineria i composicions florals Bàsic Monforte

Agrària Agro-jardineria i composicions florals Bàsic Saix 

Agrària Agro-jardineria i composicions florals Bàsic Villena

Taula 6. Oferta en formació professional amb especialitat 
en l’àmbit agropecuari al Vinalopó

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
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4. GESTIÓ I INNOVACIÓ RESPECTUOSA AMB ELS 
RECURSOS I EL MEDI AMBIENT

La falta d’aigua és un dels problemes principals 
que detecten els actors de l’ecosistema de la viti-
cultura al Vinalopó per a la viabilitat de l’activitat 
agrària. El recurs hídric genera una gran incertesa 
en els agricultors en ser molt variable el volum 
del qual es pot disposar, i el preu i la qualitat. L’efi-
ciència en el consum del regadiu és un propòsit 
manifest en la viticultura del territori per a apro-
fitar al màxim el volum disponible atesa la neces-
sitat que hi ha.

El sector ha d’apostar per la sostenibilitat de la 
producció, en la qual apareixen reptes i desafia-
ments importants: l’adaptació al canvi climàtic, els 
canvis en els processos productius, els productes 
ecològics i de temporada, altres reptes mediambi-
entals. En el raïm de taula del Vinalopó hi ha inici-
atives destacades amb el reciclatge de les bosses 
de paper utilitzades per a embossar el raïm. 

La conscienciació més gran de la societat i dels 
mateixos agricultors i productors es converteix 
en una oportunitat per a protegir el medi ambient 
i per a posar en marxa i que funcione bé l’agri-
cultura ecològica. La demanda cada vegada més 
important de productes d’agricultura ecològica 
redunda en els beneficis ambientals, socials i eco-
nòmics del territori. L’agricultura ecològica és un 
sistema de producció i elaboració que té com a 
objectiu obtindre aliments de qualitat òptima, lliu-
res de residus, minimitzant l’impacte humà en el 
medi ambient. Utilitza els recursos naturals de 
manera òptima, contribueix a preservar la biodi-
versitat vegetal i animal, i aposta per impulsar el 
desenvolupament local sostenible de la zona. Això 
suposa utilitzar la naturalesa sense trencar-ne el 
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 transfor-
mats (vegetals, animals, animals de l’aqüicultura i 
algues), productes agraris transformats destinats 
a ser utilitzats per a l’alimentació humana, pinsos, 
material de reproducció vegetativa i llavors, així 
com els llevats. L’objectiu fonamental és obtindre 
aliments de qualitat, conservant la fertilitat del 
sòl, mitjançant la utilització òptima dels recursos 
naturals, excloent l’ús de productes químics de 
síntesi amb la finalitat d’aconseguir un desenvolu-
pament agrari sostenible. Així, l’agricultura ecolò-
gica s’ha convertit en una activitat amb potencial 
per a créixer a la Unió Europea. 

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat 
Valenciana (CAECV) és l’autoritat de control encar-
regada de certificar els productes agroalimentaris 
ecològics d’origen vegetal o animal, transformats 
o no, a la Comunitat Valenciana. El comité ha cer-
tificat en el territori adscrit a la denominació d’ori-
gen «Vins d’Alacant» l’extensió més gran en vinya 
ecològica de tot el territori valencià. Una extensió 
que s’integra dins d’un sector ecològic de la Co-
munitat Valenciana que continua creixent de ma-
nera imparable i que presenta un mercat en alça. 
Si el 2018 va tancar amb 114.509 hectàrees certi-
ficades, un 18,6% més que en el 2017, en el primer 
semestre del 2019, la superfície ja ha superat amb 
escreix tot el que es va certificar en el 2018. A 30 
de juny del 2019, les tres províncies compten amb 
143.404 hectàrees certificades, 28.895 hectàrees 
més que l’any anterior, o el que és el mateix, un 
25,2% més. La superfície d’agricultura ecològica a 
la província d’Alacant representa el 42,2% del total 
de la superfície valenciana, mentre que a València 
suposa un 44,5% i a Castelló un 13,2%. El nom-
bre d’operadors que han decidit apostar pel mè-
tode de producció ecològic en un any a la provín-
cia d’Alacant ha augmentat un 14%, mentre que 
la superfície dedicada ha crescut en un 19% fins 
a depassar les 40.000 hectàrees. Així es desprén 
de l’informe sobre la producció ecològica a Espa-
nya que publica el Ministeri d’Agricultura. L’estudi 
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 superfí-
cie agrícola dedicada al dit sistema de cultiu amb 
més de dos milions d’hectàrees, i un dels cinc més 
importants del món.

Algunes innovacions de procés (i també organit-
zatives) s’han desenvolupat per a la millora de 
l’impacte ambiental del sector: abonaments i fi-
tosanitaris, gestió de residus. Les estratègies de 
l’economia circular s’han d’elaborar i estendre’s 
també en el territori.

5. ACTUACIONS D’ÈXIT EN MATÈRIA 
D’INNOVACIÓ TERRITORIAL

DO Vins d’Alacant
Les denominacions d’origen protegides del vi, DO, 
o també conegudes com a DOP, són el sistema que 
s’utilitza per a reconéixer que un producte té una 
qualitat diferenciada respecte a la resta, a causa 
dels atributs propis i diferencials. Uns atributs que 
han de ser característics de la zona, com són el 
medi geogràfic en el qual es cultiva la matèria pri-
mera, com s’elabora el producte, el factor humà 
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que participa en la producció i elaboració, el sòl on 
es cultiva, el clima, etc.

Perquè un vi obtinga la denominació d’origen ha 
de complir una sèrie de requisits com ara ser ela-
borat a la regió o la zona específica de la denomi-
nació d’origen i amb raïm autòcton de la zona ge-
ogràfica, entre altres. Actualment a Espanya hi ha 
setanta denominacions d’origen de vi, de les quals, 
la DOP d’Alacant va ser una de les primeres a ser 
reconeguda, exactament en 1932. La superfície 
inscrita de vinyes en la DO Alacant és de 14.600 
hectàrees, està composta de cinquanta municipis 
i hi produeixen vi més de quaranta cellers.

Al seu torn, per a gestionar cada DO es crea un 
consell regulador propi, el d’Alacant es va crear 
en 1957. El consell regulador té la seu en el centre 
d’Alacant i des d’allí certifica l’origen d’Alacant, s’en-
carrega que es complisca la legislació que regula i 
promociona l’origen, el vi i la cultura vitivinícola.

Des que es reconeix la DOP d’Alacant i es crea 
el Consell Regulador han passat temps de canvi 
fins a la dècada dels anys noranta. Dècada en la 
qual s’uneixen nous cellers que aporten innovació 
i modernitat, noves instal·lacions, enòlegs i viti-
cultors joves amb noves idees que reinventen el 
panorama que hi havia fins llavors.

El ressorgiment dels vins d’Alacant són també 
el fruit del treball que s’ha fet per a mantindre’ls 
en vida, apostant per reorganitzar el sector viti-
vinícola, millorar el cultiu de la vinya, la qualitat 
dels vins, els embotellats i adaptar-se als temps 
i als canvis. Per a millorar la qualitat han reva-
loritzat i apostat per les varietats autòctones que 
donen identitat pròpia als vins, que han superat la 
comercialització a granel i que des de fa relativa-
ment poc s’ha apostat per un embotellat propici 
per a una comercialització moderna i per a pre-
sentar-los en guies (la DOP Alacant va ser «zona 
més valorada d’Espanya» en la guia Peñín). Per a 
millorar la qualitat també és molt important collir 
el raïm en el moment en què està perfecte, per la 
qual cosa ha augmentat la pràctica de la verema 
nocturna (RVA, 2017).

Alacant està en el camí de tornar a donar al vi que 
fa la importància que mereix, i l’esforç s’ha vist re-
compensat amb premis, reconeixements i bones 
valoracions. En la taula següent hi ha les varietats 
més ben adaptades al clima i el sòl, les que tenen 
característiques que diferencien els vins alacan-
tins dels vins d’altres zones, que al seu torn, són 
les varietats que autoritza la DO Alacant.

Varietats 
negres

garnatxa negra, garnatxa tintorera, monestrell, ull 
de llebre, boval, cabernet sauvignon, merlot, pinot 
noir i syrah

Varietats 
blanques

chardonnay, macabeu, marseguera, moscatell 
d’Alexandria, sauvignon blanc, planta fina i verdil

Taula 7. Varietats de raïm que autoritza la DO Alacant

Font: Elaboració pròpia

És la varietat negra monestrell el raïm autòcton i 
la que caracteritza els vins alacantins, és tanta la 
rellevància que té que el 60% de la superfície de 
vinyes de la DO Alacant n’està cultivada. El fon-
dellol sorgeix de la sobremaduració del raïm mo-
nestrell. Van per darrere les varietats moscatell 
d’Alexandria i garnatxa.

També hi ha innovació a partir dels actes i activi-
tats de promoció i comercialització del producte. 
N’és un exemple el Winecanting Summer Festi-
val, que no és altra cosa que un esdeveniment o 
festa del vi anual de Vins d’Alacant que es fa en 
el Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (MARQ) 
on els cellers presenten les noves anyades, eti-
quetatges, productes nous i l’oferta enoturística, 
junt amb els productes representatius de la vinya 
alacantina. L’última edició tingué un gran èxit i va 
reunir més de 2.200 persones.

D’altra banda, dins dels actes que organitza la de-
nominació d’origen es troba, a més, el Saló Pro-
fessional Vins Alacant DOP que s’organitza anual-
ment a Alacant i a Dénia per als professionals del 
sector hostaler i sector del vi, amb la participació 
dels cellers. En el mateix sentit, els Premis Wine-
canting es concedeixen cada any als restaurants 
de la província més distingits per promoure el vi 
del territori.

Un altre acte que innova és el Congrés Monestrell. 
El 12 de novembre del 2015 es va organitzar el 
«Primer Congrés Internacional de la varietat Mo-
nestrell». Més de sis-centes persones i les regi-
ons productores més importants del món es van 
reunir per a debatre sobre els valors, el potencial i 
l’actualitat de la varietat.

Finalment, a Alacant hi ha molts restaurants i bars, 
però només uns quants demostren la vocació amb 
el producte i la gastronomia local en tindre els vins 
DOP Alacant en la seua oferta i convertir-se en res-
taurants Winecanting. Alhora, les botigues Wine-
canting de venda dels productes de la DOP Vins 
d’Alacant són espais per a la innovació en matèria 
de comercialització i visibilització del producte.
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DO Raïm de taula del Vinalopó
La denominació d’origen protegida «Raïm de 
taula embossat del Vinalopó», emparat en el Re-
glament CE núm. 510/2006 del Consell, de 20 de 
març del 2006, sobre la protecció de les indicaci-
ons geogràfiques i de les denominacions d’origen 
dels productes agrícoles i alimentaris, inclou les 
parcel·les inscrites en el registre de parcel·les de 
l’entitat de gestió de la DO situades en els termes 
municipals d’Agost, Aspe, el Fondó dels Frares, el 
Fondó de les Neus, Monforte, Novelda i la Romana.

L’embossat del raïm de taula és una tècnica es-
pecial que es fa exclusivament en el Vinalopó Mit-
jà. Una pràctica que es va iniciar a Novelda cap 
a l’any 1920, a fi de protegir el raïm de l’atac de 
l’arna del raïm, per mitjà de «bosses» de paper. 
Consisteix a col·locar cada porró o penjoll de raïm 
dins d’una bossa de paper protectora, i roman així 
fins que s’envasa. 

Ruta del Vi
La Ruta del Vi d’Alacant es va constituir com a ens 
gestor amb personalitat jurídica pròpia el 8 d’octu-
bre del 2009, i la va fundar la Diputació d’Alacant, 
el Consell Regulador DO Vins d’Alacant i diversos 
ajuntaments, entre els quals els de l’Alguenya, el 
Fondó dels Frares, Monòver, Novelda, Petrer, el Pi-
nós i Villena.

Actualment, la ruta la tutela el Patronat Costa 
Blanca amb el suport d’ACEVIN, i els municipis que 
en formen part són: l’Alguenya, Monòver, Novelda, 
Petrer, el Pinós, Villena, Salines, Sax, l’Alfàs del Pi 
i la mancomunitat de la Vall de Pop. Una manco-
munitat que està constituïda per diversos pobles 
entre els quals es troben Parcent, Xaló, Alcalalí, 
Benissa, Benigembla, Llíber i Castell de Castells.

Els serveis principals que presta l’Associació Ruta 
del Vi d’Alacant són el suport tècnic a les empre-
ses en serveis (no en producció, que és comesa 
del Consell Regulador) per a difondre i diversificar 
el producte.

Projectes associats al Grup d’Acció Local Sud 
d’Alacant
En col·laboració amb l’Associació de la Ruta del Vi 
d’Alacant, els projectes associats al GAL Sud d’Ala-
cant donen fruits a través de projectes de recupe-
ració i aprofitament de poda en la vinya i un club 
de producte en col·laboració amb la Secretaria de 
Turisme. També amb un projecte sobre el produc-
te agroalimentari orientat al vessant turístic.

Turisme enològic
Els cellers i cooperatives de l’Alt Vinalopó i el Vi-
nalopó Mitjà aposten per innovacions en turisme 
enològic de manera particular i més enllà de les 
associades a la Ruta del Vi. L’organització d’ex-
periències turístiques entorn de la campanya de 
la verema o les experiències en productes de visi-
tes a cellers en una combinació de vi, gastronomia 
i música en són un exemple clar.

La vinculació entre Patronat Costa Blanca i Vins 
d’Alacant és també un exemple d’on sorgeixen ex-
periències gastronòmiques integrades en la Ruta 
del Vi.

6. CONCLUSIÓ. BALANÇ, OPORTUNITATS I 
PROPOSTES DE MILLORA 

Els valors d’arrelament territorial de la viticultura 
al Vinalopó s’associen als cànons d’un territori in-
tel·ligent, en vincular el medi natural i sociocultu-
ral al sistema productiu. 

Un conjunt rellevant d’empreses de certa gran-
dària i associacions de xicotets productors han 
apostat per la innovació com a eix estratègic de 
la competitivitat a través de la DO «Vi d’Alacant» 
i DO «Raïm de taula embossat del Vinalopó». En-
torn a eixos espais productius de qualificació i 
certificació de productes es produeix un millor 
ecosistema innovador assentat en unes poten-
cialitats associades al recurs físic (terra i clima), 
però sobretot a un capital social que fomenta una 
cultura d’emprenedoria tot i la cada vegada major 
competitivitat dels mercats agroalimentaris en un 
context més internacional. La innovació sorgeix de 
l’exigència i competitivitat del mercat i l’han im-
pulsada diferents empreses, cellers i cooperatives 
segons unes possibilitats associades a l’entitat i 
grandària. En altres ocasions, la innovació ha anat 
de la mà de propostes d’associació i creació de 
xarxes entorn d’un partenariat públic i privat (em-
preses i cellers) a partir de les possibilitats reals 
de desenvolupar innovació en aspectes transver-
sals com el turisme enològic. 

Entre els agents socioeconòmics vinculats a la vi-
ticultura a l’Alt Vinalopó i al Vinalopó Mitjà es com-
parteix que el desenvolupament de la viticultura i 
els processos d’innovació s’han de donar a partir 
de certs elements que puguen fomentar-se com 
la formació i la qualificació dels cellers i l’impuls 
de les campanyes de màrqueting i la innovació del 
producte. Aproximadament entorn del 95% dels 
enquestats valoren que a curt i mitjà termini el 
més important és innovar en R+D+I en comerci-
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alització i màrqueting. Això suposa, sens dubte, el 
primer factor d’innovació a apuntar en un futur, 
seguit de la innovació en subproductes o produc-
tes complementaris (enoturisme, acord de col·la-
boració amb restaurants i bars, etc.). 

Però, també, el desenvolupament i la innovació no 
obvia, per a cellerers, cooperatives i agricultors, 
les innovacions en els processos, en l’organització, 
en la implementació de noves tecnologies i en el 
treball en xarxa. El treball en xarxa s’estima com 
a necessari entre els actors de l’ecosistema de la 
viticultura del Vinalopó per a fomentar una major 
relació i contacte entre la ciutadania, en general, i 
els productors, associacions i empresaris, en par-
ticular, per a afavorir la innovació, el creixement 
econòmic i la generació d’ocupació en la viticultu-
ra. De fet, la innovació principal en comercialitza-
ció, màrqueting i imatge de marca de la viticultura 
en les comarques del Vinalopó, i que es desprén 
del qüestionari de participació, és l’associacionis-
me i treball en xarxa, la promoció a través de pre-
mis, fires, esdeveniments i salons professionals i 
el disseny en etiquetatge i embotellat.

Per tot això, els principals aspectes empresarials, 
laborals, territorials i associatius que s’apunten 
com a necessaris per a desenvolupar la innovació 
en la viticultura són l’actitud i formació del pro-
ductor i empresariat i el compromís de la societat 
civil i el teixit associatiu. 

Altres aspectes necessaris per a desplegar la in-
novació en la viticultura són la importància d’una 
formació reglada que estiga ajustada a les ne-
cessitats reals del territori i, conseqüentment, 
la capacitació final dels treballadors. Finalment, 
sense deixar de ser important, les inversions i 
la millora dels serveis i equipaments públics per 
part dels poders locals i supralocals i una major 
quantitat i qualitat de les subvencions públiques 
directes al sector i concordes amb el territori.

La innovació tecnològica la duen a terme cellers, 
cooperatives i productors, però a ritme lent. Es 
destaca la idea de treballar en xarxa per a aconse-
guir els objectius d’intel·ligència territorial a tra-
vés de processos i cooperació que poden dotar de 
més possibilitats la implementació de la innovació 
tecnològica.

Com a síntesi es poden diferenciar els punts forts 
i punts dèbils següents, així com les propostes de 
millora de la viticultura a l’Alt Vinalopó i el Vinalo-
pó Mitjà:

PUNTS FORTS

• Els valors d’arrelament que caracteritzen la vi-
nya i la viticultura del Vinalopó dins dels cànons 
d’un territori intel·ligent: la denominació d’ori-
gen «Vins d’Alacant», una de les més antigues 
d’Espanya i una de les que més valora el client 
en els últims anys i que inclou la varietat del 
raïm del fondellol (vi únic en el món), i el raïm 
exclusiu i genuí de la denominació d’origen 
«Raïm de taula embossat del Vinalopó».

• L’existència de denominacions d’origen com a 
element que reflecteix el treball humà i el va-
lor geogràfic i natural en el territori. Una certi-
ficació i altra no s’haurien pogut crear sense la 
combinació dels dos valors.

• La cultura del vi i la gran experiència («saber 
fer») junt amb atributs positius d’emprenedoria 
contínua entorn del vi. 

• Els actius paisatgístics que són suport de l’acti-
vitat agrària en el territori són uns elements de 
vàlua cultural derivats de l’activitat de la viticul-
tura i que suposen un valor per al turisme eno-
lògic i per a nous productes turístics relacionats 
amb la viticultura. 

• El descens generalitzat de la superfície de cultiu 
de la vinya a la Comunitat Valenciana ha tingut 
menys repercussió en l’àmbit del Vinalopó, fet 
que vol dir que, independentment dels proble-
mes conjunturals actuals associats als xicotets 
i mitjans productors agrícoles, l’activitat pre-
senta un factor de resiliència en el territori.

• Entre les potencialitats del sector hi ha introduir 
nous productes, buscar nous mercats i sensibi-
litzar més cap als productes ecològics. 

• La viticultura és un sector consolidat que garan-
teix la diversificació de l’activitat productiva del 
Vinalopó. En època de més recessió de l’ús d’al-
tres sectors o crisis econòmiques és un refugi 
laboral excel·lent. Alhora, l’activitat temporal o 
a temps parcial garanteix completar rendes per 
casa. 

• El mantenint, alhora, de l’activitat econòmica 
està lligat al territori com un important ele-
ment vertebrador del medi rural i d’activitat per 
a fixar població enfront del despoblament dels 
municipis més xicotets.
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• Un conjunt important de cellers de certa gran-
dària ha apostat per la innovació com a eix es-
tratègic de la competitivitat. 

• La innovació que es du a terme en el sector 
agroalimentari es manifesta al llarg de tota la 
cadena de valor del sector: producció, transfor-
mació i comercialització.

• En el context de nous productes, un eix estratè-
gic són els productes ecològics. 

• Creació de productes turístics consolidats i 
complementaris al vi a través de les denomi-
nacions d’origen i de la Ruta del Vi amb el fo-
ment de les visites a cellers i experiències de 
tipus gastronòmic, entre altres. Tot això com a 
complement i estratègies actives de màrque-
ting innovador, més enllà de la certificació de la 
qualitat dels productes que ofereixen les deno-
minacions d’origen.

PUNTS DÈBILS

• Els problemes estructurals de l’agricultura es-
panyola en general: el minifundisme, l’escasse-
tat d’aigua, els salaris baixos, l’envelliment dels 
agricultors i la falta d’incorporació de gent jove 
per al relleu generacional.

• Els problemes conjunturals de l’agricultura es-
panyola en general: l’escassa valorització del 
preu original respecte al preu del producte fi-
nal per a venda al consumidor, la competència 
de països tercers amb normes ambientals més 
flexibles que les de la Unió Europea, l’aparició 
de noves varietats amb patent en mans de les 
grans empreses, etc.

• El teixit empresarial del territori està caracterit-
zat per un predomini de xicotetes i mitjanes 
empreses o cellers o cooperatives. En el cas 
dels xicotets productors de la vinya s’obser-
va un predomini d’explotacions xicotetes amb 
molt de treball a temps parcial que redunda en 
la menor competitivitat i capacitat innovadora.

• Un element que ha de rebre una atenció especi-
al és l’escassa formació-preparació del xicotet 
empresari-productor, que en molts casos s’in-
corpora al sector sense cap transició genera-
cional d’experiències o coneixements o «saber 
fer». 

• L’envelliment mitjà del productor que, a pesar 
de tindre una gran experiència, desconeix les 

noves realitats i demandes del sector, i és molt 
poc inclinat al canvi i a la innovació. 

• Quant als recursos humans i laborals hi ha una 
necessitat d’ajustar necessitats formatives a 
necessitats empresarials i territorials. 

• El sector ha d’apostar per la sostenibilitat de la 
producció, en la qual apareixen reptes i desafia-
ments importants: l’adaptació al canvi climàtic, 
els canvis en els processos productius, els pro-
ductes ecològics i de temporada, altres reptes 
mediambientals.

• Falta de recursos econòmics i de poca inversió 
en R+D+I.

• Falta de finançament de l’administració local i 
de les agències de desenvolupament local. Di-
ficultat per a possibilitar accions des de l’àm-
bit local per a estimular de manera contínua la 
generació i el manteniment de les xarxes i els 
vincles que afavoreixen la cooperació i col·labo-
ració per a la innovació territorial entorn de la 
viticultura.

PROPOSTES DE MILLORA

Partint dels punts forts i dèbils detectats en l’anà-
lisi es fan les propostes de millora següents, que 
sorgeixen de l’anàlisi i del procés participatiu:

• Reactivació del Pacte Territorial per a l’Ocupació 
del Vinalopó

• Disseny d’un pla estratègic d’innovació del sec-
tor vitivinícola del Vinalopó

• Creació d’un centre tecnològic i d’innovació del 
sector en col·laboració amb les universitats i al-
tres centres públics d’investigació

• Creació d’un banc de terres per a evitar l’abandó 
de superfícies cultivades de vinya

• Pla de millora d’infraestructures (hídriques, sòl 
industrial, transports, logístiques, digitals, me-
diambientals, etc.)

• Eines de comunicació en línia interna (newslet-
ter) i externa (gestió de xarxes socials) 

• Mesuradors d’acompliment (qualitat) 

• Observatori de l’enoturisme Ruta del Vi d’Ala-
cant (museus i cellers)
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• Ajudes directes i indirectes a la comercialització 
i campanyes de màrqueting. Agrupació i treball 
en xarxa per a assolir-ho.

• Programa de formació específica i de millora de 
la qualificació dels cellers

• Programa d’ajudes i assessorament per a la 
innovació en els productes i en el procés pro-
ductiu.
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