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Presentació

Em complau presentar un nou volum de la “Col·lecció Comunitats Autònomes”, que en
aquesta ocasió desenvolupa el diagnòstic estratègic individualitzat de la Regió de
Múrcia, una de les comunitats autònomes espanyoles que majors progressos ha exhi-
bit en termes de població, creixement econòmic i ocupació en els últims quinze anys.

Seguint la mateixa metodologia utilitzada en els tres volums anteriors, aquest estudi
realitza una detallada radiografia de l’economia de la Regió de Múrcia a través de la
descripció dels seus diferents processos demogràfics, econòmics i territorials, dels seus
avenços en el desenvolupament de la societat del coneixement i en sostenibilitat
mediambiental i de les interaccions entre els seus actors més rellevants. Més enllà de
la simple anàlisi d’indicadors quantitatius, aquest tipus d’examen facilita la compren-
sió de la situació actual de la comunitat i, encara més important, permet avaluar el seu
potencial futur. Això és particularment rellevant en el context actual de crisi, que
exigeix unir esforços tant per preservar els avenços dels últims anys i reforçar les bones
pràctiques que ja s’estan donant, com per realitzar una profunda revisió de les
dinàmiques de creixement que han tingut lloc a la regió i establir les pautes per a la
seva reorientació estratègica. Amb aquest objectiu, l’estudi acaba exposant de manera
sintètica un balanç global de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que per-
meten formular recomanacions i línies d’acció estratègiques que posem a disposició
dels agents implicats.

El Servei d’Estudis de “la Caixa” pretén amb aquesta línia editorial contribuir a un millor
coneixement de la complexa realitat econòmica territorial d’Espanya. Compte per a això
amb la col·laboració de Consultores de Administraciones Públicas (CAP), del Grupo
Analistas. José A. Herce, soci i director d’economia del Grupo Analistas, ha estat el di-
rector tècnic del projecte, al capdavant d’un equip de consultors experts en diferents
parcel·les de l’anàlisi econòmica territorial. Confio que aquest treball constitueixi una
valuosa aportació al debat sobre la direcció estratègica de l’economia murciana.

JORDI GUAL
Sotsdirector General de ”la Caixa”
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica
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1. Introducció
La Regió de Múrcia ha estat durant els darrers
quinze anys una de les comunitats autònomes
més dinàmiques del panorama nacional, regis-
trant avançaments significatius en els àmbits
econòmic i demogràfic. Aquest fort procés ex-
pansiu és el  denominador comú de qualssevol
indicadors que s’analitzin al llarg de qualsevol
procés diagnòstic de l’economia murciana, i con-
diciona, a més, bona part de les derivades socials,
culturals, ambientals, educatives, assistencials,
etc., que es vulguin extreure d’aquesta anàlisi.

A més, la regió ha protagonitzat un canvi espec-
tacular pel que fa a la seva visibilitat respecte de
la resta d’Espanya com a seu de desenvolupa-
ments capdavanters en matèria de sostenibili-
tat, ús eficient de recursos escassos, aportació de
nou valor a activitats tradicionals com l’agricul-
tura, però no únicament en aquest sector, o
noves iniciatives productives que han demostrat
la capacitat dels agents murcians per a afrontar
amb èxit activitats avançades. El gros del desen-
volupament dels darrers anys, però, ha anat de la
mà d’activitats la productivitat de les quals se
situa encara per sota de la mitjana del conjunt
de l’economia espanyola, impulsades per un crei-
xement formidable de la demanda i la utilització
de mà d’obra menys qualificada. Això ha deter-
minat un avançament molt significatiu en ma-
tèria d’activitat, ocupació i població fins que la
crisi ha detingut aquest procés, però no així un
avanç de la regió pel que fa a l’indicador de
renda per habitant comparable al de la resta
d’Espanya. La productivitat del treball, especial-
ment, s’ha ressentit en el procés.

La crisi actual suposa un parèntesi en el procés
econòmic que la Regió de Múrcia ha registrat
tots aquests anys, però els desenvolupaments
més prometedors que s’hi han donat han deixat
una base sòlida i una demostració de dinamisme
possible des dels quals prosseguir per noves vies
la senda de progrés de la regió.

En els diferents apartats de l’estudi, s’hi podran
identificar nombroses tendències que miren de
mitigar el relatiu endarreriment que l’estructura
econòmica i social murciana ha mostrat tradicio-
nalment, amb una renda per capita encara dis-
tant en 18 punts percentuals de la mitjana nacio-
nal. Aquest menor nivell de desenvolupament
que ha caracteritzat de manera estructural l’eco-
nomia murciana respecte de la mitjana espanyo-
la és resultat de diversos factors interrelacionats,
com poden ser el fort pes que el sector agrari ha
representat sempre a la comunitat, la seva
industrialització tardana i la reconversió poste-
rior de grans sectors industrials com el miner o
el naval, la recent incorporació de la regió a les
dinàmiques turístiques pròpies de les comuni-
tats del seu entorn, o el seu caràcter de regió
perifèrica i de petites dimensions, que ha redun-
dat en cert aïllament com a conseqüència de la
manca d’infraestructures de transport i en una
escassa representació en els fòrums de poder
nacionals. Els darrers anys, el traspàs progressiu
de competències a l’Administració Regional i el
fort progrés econòmic han fet possible engegar
la resolució de gran part d’aquests dèficits histò-
rics que han afectat la regió. No obstant això,
aquests canvis requereixen un horitzó temporal
ampli, per la qual cosa no tots els resultats són
plenament visibles de moment. Malgrat tot, sí
s’han assentat les línies d’acció estratègiques i
els fonaments econòmics que permetran reduir
paulatinament els diferencials de desenvolupa-
ment que puguin restar entre la comunitat mur-
ciana i el conjunt d’Espanya.

En aquest sentit, resulta necessari aprofundir en
la posada en marxa d’estratègies que permetin
la consolidació d’una economia més productiva i
eficient, basada en el coneixement i la innovació.
Així, s’han d’unir esforços al voltant de la potent
base productiva amb potencial per a assolir un
elevat nivell d’eficiència i excel·lència existent a
la Regió de Múrcia, amb sectors com l’agroindús-
tria i les seves activitats afins, la química fina, el
sector naval i del mar, l’energia, el medi ambient,
la logística i les TIC, que s’han de complementar
amb el definitiu enlairament dels serveis empre-
sarials i els serveis turístics de qualitat.
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Aquestes premisses resulten encara més ur-
gents donada l’actual conjuntura recessiva de-
sencadenada arran de la crisi financera interna-
cional, que ha fet tremolar els fonaments de
bona part dels sectors econòmics que sustenta-
ren l’auge dels tres lustres precedents. Ha arribat
el moment, per tant, de fer ús de les eines de pla-
nificació de les quals la Regió de Múrcia s’ha
estat dotant, en bona mesura sota la fórmula
d’un fluid diàleg social en la qual les associa-
cions empresarials i sindicats han anat de la mà
del Govern Regional.

Aquestes directrius estratègiques han de servir
ara per a prendre consciència de les possibilitats
reals amb què compta la regió per a transformar
el seu model productiu i social, de forma que
s’assentin les bases d’una nova etapa de creixe-
ment econòmic menys lligat a les activitats tra-
dicionals d’escàs valor afegit i que requereixen
abundant mà d’obra poc qualificada, i més rela-
cionada amb els sectors més dinàmics i compe-
titius, ja siguin aquests sectors innovadors o els
tradicionals sectors murcians millorats en les
seves tècniques, processos, eficiència i competi-
tivitat.

Aquest diagnòstic estratègic sorgeix així amb
l’objectiu de proporcionar una visió global de
l’estat de situació de la Regió de Múrcia, a partir
de la qual plantejar un escenari de desenvolupa-
ment de la comunitat en el llarg termini, amb
estratègies a seguir i obstacles a salvar. Un exer-
cici, en definitiva, que transcendeixi la mera
comparativa regional per a endinsar-se en el
camp de la reflexió estratègica, ressaltant les
bones practiques que estan tenint lloc a la regió
i que permetran, en endavant, forjar un futur
millor.

En el capítol 2 de l’informe s’analitzen quatre de
les principals variables que condicionen el de-
senvolupament de la regió, present i futur, i
suposen el suport sobre el qual descansen les
activitats productives de la comunitat. En primer
lloc, s’analitzen els processos demogràfics, tant
des d’un punt de vista estructural com conjun-
tural, influïts fonamentalment a Múrcia en la

darrera década per l’accelerat procés de creixe-
ment i la integració d’un elevat nombre d’immi-
grants, tant d’origen nacional com estranger. A
continuació s’estudien els sistemes espacials
dins la regió, analitzant amb detall els sistemes
de transport i la integració de Múrcia en l’eix
urbà mediterrani, caracteritzat per una elevada
densitat i una forta demanda de segones resi-
dències, que generen una gran pressió urbanísti-
ca sobre el territori. En matèria de transport són
destacables els grans avenços de què ha gaudit
la Regió de Múrcia quant a la xarxa de carreteres
d’alta capacitat; a més estan en fase de planeja-
ment l’ampliació del port de Cartagena, la ins-
tal·lació del nou Aeroport Internacional de la
Regió de Múrcia i l’arribada de l’AVE. En tercer
lloc, en aquest capítol s’estudien els processos
econòmics en la regió durant els últims anys,
amb l’anàlisi de l’evolució de les principals varia-
bles macroeconòmiques, com el PIB, l’ocupació,
el sector exterior, el sector públic o els indicadors
de preus i salaris. Finalment, s’hi fa esment dels
dels processos normatius, amb un examen dels
actors implicats, i les seves interrelacions, en el
desenvolupament econòmic i social de la regió.

Al llarg del capítol 3 s’aprofundirà en els sectors i
àrees sensibles de l’economia murciana que
resulten claus per al foment del desenvolupa-
ment econòmic, social i ambiental de la regió els
pròxims anys. En el primer apartat s’ofereix una
anàlisi de les dinàmiques de creixement i cohe-
sió que han tingut lloc a la Regió de Múrcia els
últims anys, examinant les característiques que
han condicionat l’estancament del procés de
convergència en renda per capita de la regió res-
pecte de la mitjana nacional i explorant les con-
tribucions de la productivitat i l’ocupació a
aquest creixement, tant des d’un punt de vista
general com sectorial. En segon lloc, s’aborden
l’estructura empresarial i la capacitat per a
emprendre a la regió, i s’hi destaquen les diver-
ses iniciatives engegades per organismes, com
l’INFO, per a dinamitzar el teixit productiu, pro-
moure i facilitar la creació d’empreses i detectar
oportunitats de negoci i bones pràctiques
empresarials que puguin suposar més possibili-
tats d’èxit i que siguin fàcilment replicables mit-



jançant el seguiment de certs protocols d’actua-
ció. A continuació s’estudien els sectors amb
majors possibilitats de clusterització, que poden
suposar l’establiment de puntals reforçats que
serveixin de suport al conjunt de l’estructura
productiva regional. En particular, s’aprofundeix
en l’anàlisi del clúster agroalimentari i del clús-
ter turístic, així com d’altres sectors que presen-
ten bones oportunitats de creixement, integra-
ció i innovació, com el sector plasticoquímic, la
maquinària, el moble, l’energia, la pedra natural,
el sector naval i del mar, les TIC, la logística o el
medi ambient, sectors tots ells identificats a la
regió com a Sistemes Productius Locals amb
gran capacitat de creixement. Finalment, es rea-
litza un estudi de caràcter transversal sobre les
pautes que permetin identificar les tendències
en matèria de sostenibilitat ambiental en la
regió, analitzant els seus principals indicadors, i
els processos i accions més rellevants sorgits des
de la iniciativa pública i privada.

En el capítol 4 s’abordarà la part del diagnòstic
que permetrà extreure’n les principals conclu-
sions, a través de la inclusió de les principals

derivades i punts d’interès obtinguts de l’anàlisi
dels capítols anteriors, i usant per fer-ho una
matriu de debilitats, amenaces, fortaleses i opor-
tunitats (DAFO) que ajudi a identificar les línies
estratègiques d’acció. Amb aquest objectiu, es
desglossen les diferents propostes estratègiques
en quatre grups, en funció de les diferents in-
terrelacions debilitats/fortaleses i amenaces/-
oportunitats presents. Les estratègies defensives
busquen prendre una posició de salvaguarda
enfront de les amenaces que es cerneixen sobre
la regió quan coexisteixen les debilitats. Les es-
tratègies proactives pretenen aprofitar les opor-
tunitats existents per a superar les debilitats de
la regió. Les estratègies reactives utilitzen les for-
taleses tangibles i intangibles de la regió per a
enfrontar-se a les amenaces. Finalment, les es-
tratègies ofensives utilitzen les fortaleses exis-
tents per a aprofitar les oportunitats. D’aquesta
manera, no es tracta d’elaborar únicament una
mera llista d’elements DAFO, sinó d’esprémer
aquest esquema per a obtenir una visió concreta
i ordenada de les vies d’actuació possible per al
progrés de la regió.
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2. Els processos
demogràfics,
espacials,
econòmics i 
institucionals  
2.1. Poblament i territori
La població és una fortalesa i un actiu crucial que
ha determinat el desenvolupament socioeco-
nòmic de Múrcia. En termes demogràfics, les for-
taleses de la regió són moltes: el seu envejable
dinamisme natural i la seva estructura d’edats
més rejovenida –en contraposició amb el declivi
d’altres regions espanyoles i europees–, així com
la capacitat d’atracció exterior o el seu caràcter

cada vegada més cosmopolita. El repte de futur
és millorar aquest actiu a través de la formació, la
qualificació socioprofessional i la integració dels
nouvinguts en totes les esferes.

2.1.1. Anàlisi demogràfica  

Múrcia compta amb una població de gairebé un
milió i mig d’habitants1, que representen el 3,1%
del total de la població espanyola. La població
murciana ha experimentat profunds canvis amb
relació a la seva grandària, composició i caracte-
rístiques demogràfiques des dels anys cinquan-
ta del segle passat, quan la dinàmica imperant
consistia en l’intens èxode rural i l’emigració cap
a les principals àrees urbanoindustrials espa-
nyoles i europees. L’emigració de població jove va
ralentir els ritmes de creixement en les dècades
dels cinquanta i seixanta (0,6% i 0,4%, respecti-

11L ’ e c o n o m i a  d e  l a  R e g i ó  d e  M ú r c i a : d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

1 En el Padró Municipal de 2008 es van comptabilitzar 1.426.109 residents a la Regió de Múrcia.
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vament) fins a situar-se per sota de la mitjana
nacional. No obstant això, des dels anys setanta
la tendència ha estat ben diferent: el descens
dels fluxos de sortida i la tornada de molts emi-
grants, al costat del manteniment d’un saldo
vegetatiu superior a la mitjana nacional, va reac-
tivar el creixement de la població: 1,4% de mitja-
na anual entre 1970 i 2001, el doble que la mit-
jana espanyola.

Com s’ha dit, un dels suports del creixement de-
mogràfic murcià és un elevat creixement vege-
tatiu: Múrcia és la comunitat amb el saldo ve-
getatiu més elevat del país, amb una taxa del 6,3
per mil habitants el 2008, més del doble de la
mitjana espanyola. Això es deriva d’una taxa de
mortalitat més reduïda (7,3 per mil habitants, un
punt per sota de la mitjana espanyola) i, sobre-
tot, per una taxa de natalitat més elevada (13,7

per mil, dos punts per sobre de la mitjana espa-
nyola). El major dinamisme natural murcià té un
llarg recorregut, encara que el ritme d’evolució és
paral·lel al de la resta del país: caiguda de la nata-
litat entre 1985 i 1998 provocada pels canvis so-
cials derivats de la incorporació massiva de la
dona al mercat laboral, una nupcialitat més tar-
dana i la reducció del nombre de fills per dona,
pròpia dels països desenvolupats, així com un
paulatí increment de la mortalitat pel major
envelliment de la població i, a partir del 1998, una
recuperació de la natalitat.

L’estructura per edats i sexes segueix els patrons
d’un model de societat europea madura, fet que
ha suposat una reducció de les generacions
joves i un increment de les generacions de major
edat.
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Però, respecte a la població tipus espanyola, Múr-
cia té certes especificitats. La més evident és el
major protagonisme de la base de la piràmide
entre 0 a 20 anys, que representa un 23,1% de la
població murciana, per un 19,5% per al conjunt
d’Espanya. La proporció d’homes entre 20 i 44
anys també és sensiblement més alta a Múrcia
per l’efecte de la intensa atracció de població
activa immigrant masculina, mentre que les dife-
rències en aquest interval per a les dones són poc
apreciables. L’estructura més rejovenida de Múr-
cia es comprova per la menor participació confor-
me ascendim en els trams d’edat: a Múrcia, la
població major de 45 anys representa un 35,4%,

gairebé sis punts menys que la mitjana nacional.
La taxa d’envelliment2 és del 13,7%, la segona més
baixa (després de Canàries), tres punts per sota
de la mitjana espanyola i nou menys respecte de
la més envellida (Castella i Lleó).

Altres dos indicadors que evidencien una privile-
giada situació són les superiors taxes de mater-
nitat3 (24,2%, quatre punts més que la mitjana
espanyola) i reemplaçament generacional4 (163%,
trenta-sis punts més). Per tot això, Múrcia té un
clar avantatge estratègic en les seves bases de-
mogràfiques per a encarar el futur.
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2 La taxa d’envelliment és el percentatge de població més gran de 65 anys sobre el total.

3 La taxa de maternitat estableix la relació entre el nombre de nens entre 0 i 4 anys i la població femenina en edat
reproductiva (de 15 a 49 anys).

4 L’índex de reemplaçament generacional compara els grups d’edatd entre 20-29 anys (edat d’incorporació al mer-
cat laboral) i 55-64 anys (edat de sortida).



El segon factor de dinamisme demogràfic ha
estat, com s’ha dit, la incorporació de població
estrangera en el padró de la comunitat. Així, l’ex-
pansió econòmica de la regió ha comportat una
massiva atracció d’immigrants estrangers i, en
paral·lel, un intens creixement de la població, que
ha arribat a una taxa de variació mitjana anual
del 2,7% durant el període 2001-2009, sensible-
ment superior a la mitjana espanyola (1,7%), fet
que suposa que la regió ha guanyat més de
30.000 habitants cada any.

Segons l’Avançament del Padró, a 1 de gener de
2009 es comptabilitzen 235.134 estrangers resi-
dents a Múrcia, que és la quarta comunitat amb
una ràtio més elevada d’estrangers, 16,3% del
total de la població, tan sols per darrere de Bale-
ars, Comunitat Valenciana i Madrid. L’increment
de la població estrangera ha estat espectacular ja
que, deu anys abans, aquesta tan sols represen-
tava un 1,5%.

La immigració laboral és la principal motivació
dels estrangers per a instal·lar-se en la regió.

Dintre del grup d’immigrants laborals destaca el
col·lectiu llatinoamericà, que suma el 36,6% del
total d’estrangers, especialment representat
pels equatorians i bolivians (ambdós grups
sumen el 76% dels estrangers llatinoamericans);
ha tingut un paper molt actiu en el sector ser-
veis i la construcció. No obstant això, la primera
colònia estrangera per nombre de residents és
la marroquina (27%, catorze punts per sobre de
la mitjana espanyola), que destaca pel seu ele-
vat índex de masculinització (67%), a causa, en
gran mesura, de la seva especialització en les
activitats productives eminentment masculi-
nes, com és el cas de les feines agrícoles, amb
gran puixança a la regió. La resta de nacionali-
tats africanes tenen un paper discret, limitat al
4,6% del total d’estrangers.

Pel que fa als ciutadans europeus, en canvi, la
seva arribada a la regió es deu principalment a
una motivació residencial-turística, que aplega
més de la meitat dels residents continentals. Els
ciutadans procedents de la UE-15 constitueixen
un 15,4% (d’entre els quals, un 60% són ciuta-
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dans britànics) del total d’estrangers, i segueixen
un patró i acompliment social radicalment dife-
rent al de la resta d’immigrants, ja que desta-
quen, en major mesura, per una motivació lúdica
i una edat mitjana més elevada, a causa de l’a-
bundància de població jubilada. D’entre els euro-
peus instal·lats per motius laborals, amb un
patró d’edat i comportament més similar al de la
resta d’immigrants, en destaca el col·lectiu de
ciutadans dels països del centre i l’est del conti-
nent (14,4% del total d’immigrants), i són majo-
ria els procedents de Romania i Bulgària (58% del
total de ciutadans d’Europa central i oriental) i
Ucraïna (19%).

No obstant això, atenent les últimes dades de l’A-
vançament del Padró de 2009, s’ha produït una
marcada caiguda de les entrades de l’exterior
(variació interanual de –60,3% pel que fa a
2008). Tot sembla indicar una ralentització de la
immigració durant els pròxims anys i, en conse-
qüència, una menor participació dels estrangers
en el creixement demogràfic de la regió. Les esti-
macions apunten que l’elevat atur provocat per
l’actual crisi econòmica es perllongarà en els prò-
xims anys, especialment en sectors molt inten-
sius en mà d’obra estrangera, com la construcció
i els serveis turístics. Lògicament, les restriccions
del mercat laboral no afavoreixen l’atracció d’im-
migrants i, per contra, propicien els fluxos de tor-
nada cap als respectius països d’origen.

Però no tot l’increment demogràfic a causa de la
immigració es deu a la incorporació de la pobla-
ció estrangera. De fet, el 27,9% dels 276.781 nous
habitants arribats entre 2000 i 2008 era població
espanyola procedent d’altres comunitats. L’any
2008 els habitants amb origen en altres comuni-
tats residents a Múrcia van arribar al 10% de la
població (143.135), de manera que s’està aconse-
guint reequilibrar el balanç migratori anterior-
ment deficitari amb la resta del territori nacional.

A pesar de l’elevat dinamisme demogràfic de què
ha gaudit la Regió de Múrcia, els ritmes de crei-
xement han estat molt desiguals al llarg del
territori regional, com es demostra en el mapa
següent, en el qual s’ha analitzat l’evolució de la
població a escala municipal durant els últims
anys (2001-2008). La pràctica totalitat dels muni-
cipis murcians van incrementar-ne la població, i
36 del total de 45 municipis van créixer per sobre
del 10%. Els municipis que més van créixer, per
sobre del 20%, es concentren espacialment a la
franja litoral (Los Alcázares, Mazarrón, San Javier,
San Pedro del Pinatar, Águilas) i a les principals
comarques agrícoles especialitzades en el cultiu
intensiu de regadiu (Puerto Lumbreras, Torre-
Pacheco, Fuente Álamo, Totana, Beniel, Santome-
ra, Fortuna, Archena, Ceutí, Lorquí, Molina de
Segura, Villanueva del Río Segura, Alguazas o La
Torre de Cotillas), és a dir, les àrees que han gene-
rat una major activitat econòmica i en les quals
s’ha produït una important expansió del sòl urbà
associat al desenvolupament turístic residencial.

Entre els municipis amb major creixement, des-
taquen essencialment dos grups que han prota-
gonitzat els majors dinamismes demogràfics. El
primer grup, el componen els municipis de la
franja costanera situats a la comarca del Mar
Menor5, que en conjunt van créixer un 44%. Dins
d’aquesta zona destaca el municipi de Los Alcá-
zares que, amb un increment del 84%, va ser el
municipi més dinàmic de la regió. L’altra gran
àrea d’expansió coincideix amb la comarca de la
Vega Media del Segura, beneficiada pels proces-
sos de difusió urbana generats per la capital
murciana (tant residencial com d’activitats ser-
vindustrials, que es barregen amb la puixança de
la seva base agrícola de regadiu). En conjunt, els
set municipis que componen la comarca de la
Vega Media6 van créixer un 30%.
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5 La comarca del Mar Menor està composta per quatre municipis: Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar i
Torre-Pacheco.

6 Els municipis de la comarca Vega Media són: Alguazas, Archena, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, Las Torres de Co-
tillas i Villanueva del Río Segura.



Els únics tres municipis amb pèrdues demogràfi-
ques –encara que d’escassa quantia– es localit-
zen a l’interior, a zones encara especialitzades en
activitats agràries tradicionals: Ricote i Ulea, si-
tuats al Valle de Ricote, i Moratalla, a la comarca
del Nord-oest. En termes absoluts els majors
guanys de població es donen als municipis
urbans de major grandària dins la regió: els qua-
tre primers llocs coincideixen amb els municipis
més grans de la Regió de Múrcia (Múrcia, Carta-
gena, Llorca i Molina de Segura), que van sumar

gairebé 120.000 habitants (el que equival al 51%
de tots els guanys regionals en el període 2001-
2008). No obstant això, aquest protagonisme en
l’increment poblacional és inferior al pes demo-
gràfic d’aquestes ciutats (els quatre municipis
acaparen un 56% dels habitants de la comuni-
tat), la qual cosa confirmaria que està tenint lloc
una tendència de cert reequilibri demogràfic
territorial, amb dinàmiques de creixement multi-
polar i difús entre els municipis de la Regió de
Múrcia.
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Evolució de la població murciana (2001-2008). Distribució Municipal
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2.1.2. Estructura 
urbanoterritorial

Múrcia és una regió de petites dimensions que,
amb els seus 11.313 km2 (2,2% del territori espa-
nyol), ocupa el novè lloc entre les comunitats
autònomes per superfície (per darrere de la
Comunitat Valenciana), i supera en extensió la
resta de comunitats uniprovincials i dues comu-
nitats pluriprovincials (Canàries i País Basc). En la
seva estructura de poblament, la regió compta
amb un total de 45 municipis i 696 nuclis de
població. Els 32.000 habitants de mitjana per
municipi representen gairebé sis vegades la ràtio
d’Espanya (que és inferior als 6.000 habitants),
la qual cosa implica municipis de major grandà-
ria demogràfica i viabilitat operativa. La majoria
dels municipis (29 d’un total de 45) aconseguei-
xen superar els 10.000 habitants, llindar usat per
l’Institut Nacional d’Estadística per a definir un
nucli de tipus urbà. Per això, el nivell d’urbanitza-

ció és molt elevat, ja que aquests municipis con-
centren gairebé el 95% de la població de la regió.

La cúspide urbana està representada pels catorze
municipis urbans de més de 25.000 habitants,
que agrupen gairebé el 80% de la població mur-
ciana, entre els quals destaca la ciutat de Múrcia,
setè municipi espanyol per nombre d’habitants.
Dintre de les regions de l’Arc Mediterrani, la ciu-
tat de Múrcia s’ha posicionat com un destacat
centre de serveis per al seu hinterland regional,
on destaquen les funcions comercials, els serveis
a les empreses, activitats financeres, els trans-
ports i les comunicacions, serveis mèdics, activi-
tats culturals i com a pol de referència università-
ria. En el plànol industrial, la base tradicional de
la indústria agroalimentària de vocació exporta-
dora s’ha complementat en les últimes dècades
amb noves activitats que configuren una indús-
tria cada vegada més diversificada i integrada
amb el sector serveis (paisatge servindustrial).
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Així, encara que el paisatge més emblemàtic del
vast terme municipal –més de 800 km2– és l’hor-
ta, el creixement econòmic ha exercit una inten-
sa pressió urbanística que ha generat un nou pai-
satge mixt de tipus periurbà, on el purament
agrari va cedint terreny a les infraestructures de
transport, les activitats industrials, els serveis i
àrees residencials en expansió. D’aquesta forma,
Múrcia ha desenvolupat una àmplia àrea metro-
politana de més de 700.000 habitants.

No obstant això, com s’aprecia en el mapa se-
güent, més enllà de la densitat general de 128
habitants per km2 (36 habitants més que la mit-
jana espanyola), la població està distribuïda de
manera molt desigual dins el territori, fet que
suposa certs problemes de desequilibri territorial
enfront de la potència de l’entorn metropolità i
l’eix Múrcia-Cartagena.
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2.2. Els transports com a
vector de desenvolupament:
anàlisi espacial

L’important desenvolupament de les infraestruc-
tures de transport que ha tingut lloc a la Regió
de Múrcia els últims anys ha estat un dels princi-
pals vectors de dinamització econòmica. Així,
gràcies al fort esforç inversor de les administra-
cions públiques, els transports han deixat de ser

un factor limitador que llastrava el desenvolupa-
ment murcià. D’aquesta forma, Múrcia no només
ha pogut superar la seva condició històrica de
regió perifèrica, sinó que també ha pogut aprofi-
tar-ne millor els recursos i avantatges derivats de
la seva posició estratègica en l’Arc Mediterrani i
propiciar el creixement dels seus sectors econò-
mics. A través dels exemples següents, s’entén
millor el paper de les infraestructures com a vec-
tors de desenvolupament:

L ’ e c o n o m i a  d e  l a  R e g i ó  d e  M ú r c i a : d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 19

Densitat demogràfica a la Regió de Múrcia (2008)
Distribució municipal

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró 2008, INE
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• El gran impuls de les infraestructures per carre-
tera, estatal i autonòmic, ha afavorit la integra-
ció urbanoterritorial de la regió i ha corregit en
bona mesura els problemes d’accessibilitat i
llunyania dels grans mercats nacionals i interna-
cionals, millorant sensiblement les relacions
amb l’Eix de desenvolupament Mediterrani i
amb altres regions.

• El desenvolupament del transport aeri assolit
per l’aeroport de San Javier i la proximitat terri-
torial d’un dels principals aeroports del país,
l’Altet (Alacant), han actuat de palanques del
creixement del sector turístic.

• Gràcies a les noves infraestructures, el Port de
Cartagena ha fet un salt qualitatiu, i contri-
bueix molt positivament en el desenvolupa-
ment del seu hinterland regional a causa de les
seves derivades industrials i econòmiques (in-
dústria petroquímica, ZAL, turisme de creuers,
etc.).

No obstant això, la Regió de Múrcia encara reque-
reix grans inversions en infraestructures, espe-
cialment en els punts crítics següents:

• El transport ferroviari és deficitari, tant en el   de
viatgers pel caràcter obsolet de les infraestruc-
tures, com en el de mercaderies per la falta d’im-
puls dels grans corredors i la intermodalitat.

• L’alta velocitat és una anhelada demanda de la
regió per a afermar la seva integració territorial
en l’Arc Mediterrani i amb Madrid, i millorar així
la competitivitat econòmica dels seus sectors
productius.

• L’arribada de l’alta velocitat també es planteja
com un repte de transformació urbanística de
les grans ciutats de la regió, Múrcia i Carta-
gena. La integració i soterrament de les vies
fèrries reforçarien les polítiques a favor del
transport públic que s’estan desenvolupant a
les ciutats (com és el cas de la xarxa de tram-
vies de Múrcia).

• Cartagena aspira a convertir-se en superport
del Mediterrani o hub portuari internacional a
través de la construcció d’una nova dàrsena (al

paratge del Gorguel) especialitzada en el trànsit
de contenidors.

• La construcció d’un nou aeroport internacional
de caràcter privat a Corvera respon als interes-
sos regionals per a assegurar el futur del trans-
port aeri i, en conseqüència, el creixement de
l’economia murciana.

• La potenciació dels transports de la regió i de les
seves sinergies econòmiques dependrà de l’es-
tímul de les plataformes logístiques i del grau
d’intermodalitat de les xarxes de transport
(port i transport de mercaderies per tren i carre-
tera, aeroports i alta velocitat, etc.).

La concreció de totes aquestes infraestructures
de transport, a més de grans inversions, reque-
reix una alta coordinació entre les administra-
cions públiques i els agents socioeconòmics de
la regió, que evitin retards i deficiències en la
seva materialització. A continuació, s’analitzen
amb deteniment els avanços registrats i els rep-
tes pendents en matèria de transports.

2.2.1. L’expansió de la xarxa de
carreteres: vertebració regional
i projecció territorial

Gràcies a les grans inversions en infraestructures
per carretera en un curt interval de temps, Múr-
cia ha deixat de ser una regió amb seriosos pro-
blemes de vertebració territorial interna i acces-
sibilitat amb la resta del país. En l’actualitat la
regió disposa d’una densa xarxa d’autovies i
autopistes que faciliten les connexions entre les
seves diferents comarques.

L’Autovia de Múrcia (A-30) articula de nord a sud
tota la regió, comunicant les ciutats de Múrcia i
Cartagena amb Madrid a través d’Albacete. L’Au-
tovia del Mediterrani (A-7) articula la regió d’est a
oest, entre les ciutats de Múrcia i Llorca i, al
mateix temps, canalitza les relacions amb Anda-
lusia i la Comunitat Valenciana. L’Autopista del
Mediterrani o AP-7 té un alt valor turístic com a
eix costaner, però també és un eix d’interès per a
l’articulació territorial en connectar de forma
directa els grans nuclis urbans del sud (San Javier,
La Unión, Cartagena, Mazarrón i Águilas).
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La comunitat autònoma ha realitzat un enorme
esforç per a dotar la regió d’una xarxa d’autovies
que milloren sensiblement la capil·laritat i cohe-
sió territorial entre els nuclis de l’interior i la
costa7. En total, les carreteres autonòmiques des-
doblades o en execució sumen 215 quilòmetres.
A més, l’administració autonòmica planeja cons-
truir, en els pròxims anys, 196 km més d’autovies,
en els eixos Llorca-Caravaca, Caravaca-Jumella-

Iecla i, parcialment, en el corredor Iecla-Santome-
ra-San Javier. Totes aquestes infraestructures
contribueixen a millorar l’accessibilitat i la segu-
retat vial, però també desperten certa oposició
per l’excessiu cost econòmic –en detriment d’al-
tres inversions productives–, el limitat ús i l’im-
pacte ambiental. De fet, la Regió de Múrcia és
actualment una de les comunitats amb major
densitat d’autovies per km2.
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7 Es tracta de les autovies Santomera-San Javier (RM-1), Alhama-Torre Pacheco (RM-2), Totana-Mazarrón (RM-3),
Llorca-Águilas (RM-11), La Manga (RM-12), Nord-oest Múrcia-Caravaca (RM-15), Mar Menor (RM-19), Autovia de Con-
nexió RM2-RM3 (RM-23), Ronda Est de Múrcia (RM-30), Ronda Transversal de Cartagena (RM-36).



2.2.2. Xarxa ferroviària i alta
velocitat a Múrcia

El caràcter obsolet de la xarxa, les estacions i el
material rodant, juntament amb les limitacions
dels serveis, impedeixen que el tren pugui ser
una alternativa real a l’automòbil. La regió no dis-
posa de cap km de via electrificat, i totes les vies
són de sentit únic (a excepció del petit tram de
10 km entre l’estació Murcia del Carmen i Murcia-
Cargas). L’escassa inversió pública i el tancament
de línies (com la de Alcantarilla-Llorca-Baza, que
permetia la connexió fèrria entre Andalusia i les
regions del Llevant) han jugat en contra del de-
senvolupament del tren a la regió.

En la xarxa convencional, els serveis proporcio-
nats per Renfe s’estructuren en rodalies, mitja
distància i llarga distància. Els serveis de rodalies
es realitzen a través de dues línies, amb dotze
parades cadascuna, que connecten la capital
murciana amb Alacant (C-1) i Llorca i Águilas
(C-2), facilitant així les relacions amb el corredor
urbà alacantí i entre el centre i el sud de la regió.
Els serveis de mitja distància comuniquen les
dues principals ciutats de la regió, Múrcia i Car-
tagena, i Múrcia amb Alacant i València. Els ser-
veis de llarga distància centralitzats des de la ciu-
tat murciana són els trens Altaria Múrcia-Madrid
i Cartagena-Madrid i els Talgo Llorca-Barcelona i
Cartagena-Montpeller, que, a més d’aquestes
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ciutats, donen parcialment servei a altres set
localitats de la Regió de Múrcia (Alcantarilla,
Cieza, Calasparra, Balsicas-San Javier, Torre-
Pacheco, Totana i Alhama de Murcia). No obstant
això, l’elevat temps emprat (per exemple, vuit
hores entre Cartagena i Barcelona, quatre hores
entre Madrid i Múrcia), el material rodant desfa-
sat i les escasses freqüències fan poc competitiu
el tren enfront de l’automòbil i l’avió. L’oferta es
completa amb un petit tram de via estreta ope-
rat per FEVE entre Cartagena i La Unión.

En el futur, l’alta velocitat pot representar un
gran revulsiu per al desenvolupament de les co-
municacions interurbanes amb la resta de la Pe-

nínsula. En el mapa següent s’aprecia la situació
de Múrcia en la xarxa d’alta velocitat dissenyada
pel Pla Estratègic d’Infraestructures i Transports
(des d’ara PEIT). De moment, el projecte amb
més garanties d’executar-se en els pròxims anys
és la línia d’alta velocitat (des d’ara LAV) entre
Múrcia-Alacant i, a partir d’aquesta ciutat, la
seva continuïtat fins a Madrid (LAV Madrid-Cu-
enca-Albacete-Alacant). S’estima que l’AVE pugui
arribar a la capital murciana el 2012, si s’aconse-
gueix agilitzar el nus ferroviari de La Encina. De
forma complementària, a través del Corredor
Mediterrani es contemplen les connexions d’alta
velocitat de Múrcia amb Cartagena i Almeria
(previstes per al 2015). L’arribada de l’alta veloci-
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tat implicarà grans operacions urbanístiques de
soterrament i integració intermodal a les noves
estacions de Múrcia i Cartagena, encara que de
manera inicial es realitzarà a través d’estacions
provisionals. Per a executar aquests grans pro-
jectes s’han constituït, en ambdues ciutats,
societats d’alta velocitat, en les quals participen
les tres administracions públiques implicades, i
es finançaran en part a través de les plusvàlues
generades pels espais alliberats. Però, a més de
l’alta velocitat, el desenvolupament del trans-
port ferroviari a Múrcia precisa d’una intensa
modernització de la xarxa convencional (que
inclogui la seva electrificació i desdoblaments) i
de les estacions i el material rodant. Les inver-
sions necessàries s’han de canalitzar a través de
les partides específiques que dedica el PEIT a la
xarxa convencional. Amb això s’ha de garantir
l’eficiència i competència del transport públic de
viatgers en les comunicacions regionals i amb la
província d’Alacant.

La xarxa convencional també ha de ser aprofita-
da per a potenciar el transport de mercaderies i
la intermodalitat portuària i de les plataformes
logístiques. La potenciació dels corredors de
mercaderies és una de les grans demandes del
Port de Cartagena. En aquest sentit, la recupera-
ció de la “línia Almanzora” entre Múrcia i Grana-
da (tancada el 1985) millora sensiblement el
posicionament estratègic de la regió com a en-
clavament logisticoportuari del Corredor Medi-
terrani entre Andalusia i el port d’Algesires i la
resta de les regions de l’Arc Mediterrani europeu.
La Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana
tenen interessos comuns a l’hora d’impulsar un
gran Corredor Mediterrani, el valor estratègic del
qual ha estat reconegut en ser inclòs dins la
xarxa transeuropea de transports. Ambdues
comunitats demanden al Ministeri de Foment
que la construcció d’aquest eix ferroviari adqui-
reixi un rang prioritari, sigui simultània a tot el
territori, tingui una via exclusiva per a mercade-
ries i altra per a passatgers i connecti tots els
ports mediterranis. Un altre corredor de merca-
deries prioritari és el que uneix la Regió de Múr-
cia amb Madrid, a través de l’eix Albacete-Hellín-
Cieza-Múrcia-Cartagena-Port.

2.2.3. Transport marítim 
i logística: Cartagena com a 
hub portuari internacional

La importància i projecció del Port de Cartagena
es deriven en bona mesura de la posició geoes-
tratègica de la regió en les rutes de comunicació
entre l’Atlàntic i el Mediterrani, i entre Europa i
Àfrica, i les grans rutes tricontinentals entre Àsia,
Europa i Amèrica a través del Mediterrani.

El port de Cartagena ha anat guanyant competi-
tivitat, i això es reflecteix en l’evolució positiva del
trànsit, com es pot observar en el gràfic següent.
En comparar les mitjanes de dos períodes (varia-
ció % entre 1993-2000 i 2001-2008), Cartagena
ha liderat el creixement del trànsit portuari de
mercaderies (103%), en gran mesura resultat de
l’embranzida i especialització en el transport de
líquids a granel lligats a la petroquímica i a la
construcció de la Dàrsena d’Escombreras. L’incre-
ment de passatgers ha estat encara més ex-
cel·lent (204%), motivat pel desenvolupament
dels creuers. No obstant això, l’increment del
trànsit de contenidors (mesurat en TEUS) ha
estat molt més modest (33,5%) que en la resta de
ports mediterranis. En volum transportat, Carta-
gena ha superat clarament altres autoritats por-
tuàries de l’entorn, com Màlaga, Almeria-Motril i
Alacant, i s’aproxima a Tarragona, però se situa en
una posició sensiblement inferior als ports d’Al-
gesires, València i Barcelona. És evident que, per a
equiparar-se amb aquests grans ports, necessita
augmentar el trànsit de contenidors i de merca-
deries convencionals.

Pel que fa al trànsit de passatgers, el més destacat
és que Cartagena ha aconseguit convertir-se en
una destinació habitual de les rutes de creuers del
Mediterrani Occidental. Durant els últims anys, la
mitjana de creuers que arriben a Cartagena
sobrepassa els 40 anuals, amb aproximadament
35.000 passatgers anuals (mitjana 2006-2008).
La construcció d’una nova terminal de creuers a la
Dàrsena de Cartagena –prevista per al 2010– per-
metrà fer un salt qualitatiu en la capacitat del
port en possibilitar l’atracada simultània de dos
vaixells turístics.
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Les noves infraestructures portuàries creades
tenen un paper clau de motor industrial de l’en-
torn portuari, amb especial èmfasi en el Valle de
Escombreras i la Zona d’Activitats Logístiques de
Cartagena, però també amb importants siner-
gies positives per al conjunt de les activitats
industrials de la regió.

Entre les iniciatives empresarials, destaca el pro-
jecte de la nova refineria de Repsol a la Dàrsena
d’Escombreras, que representa la inversió nacio-
nal de major envergadura d’aquesta companyia
(3.260 milions d’euros). Aquest complex petro-
químic permetrà duplicar la seva producció fins
als onze milions de tones de carburants l’any i
arribar als 6.000 treballadors, de manera que
convertirà la regió en un dels principals enclava-
ments de producció de combustibles nets d’Euro-
pa. Una altra infraestructura complementària
que comporta la nova refineria és la construcció
d’un oleoducte amb Madrid per Puertollano.

La projecció internacional del port de Cartagena
es comprova en l’abast geogràfic de les seves
línies regulars amb el nord d’Àfrica, nord d’Europa,
Estats Units, Canadà, Amèrica Llatina i Extrem
Orient. Per a afermar aquestes relacions interna-
cionals i construir aliances estratègiques, l’Auto-
ritat Portuària de Cartagena és membre d’impor-
tants xarxes internacionals portuàries: Med
Ports Community, FERRMED i Medcruise. Med
Ports Community8 és una plataforma de ports
europeus que pretén fomentar la cooperació
entre Espanya, França i Itàlia i promoure la coo-
peració entre el sector públic i el privat, així com
el desenvolupament del transport marítim de
curta distància i les autopistes del mar. La sego-
na, és una associació de caràcter multisectorial,
creada a iniciativa del món empresarial per a la
promoció de l’Eix ferroviari de mercaderies
Escandinàvia-Rin-Roine-Mediterrani Occidental,
crucial per a potenciar la intermodalitat del Port
de Cartagena. Medcruise9 és una associació
encarregada de promoure els ports de creuers a
tot el Mediterrani.

El repte de futur més ambiciós del Port de Carta-
gena és la construcció de la dàrsena de conteni-
dors del Gorguel. Aquesta infraestructura és un
suport crític per a convertir Cartagena en un
“superport” i hub internacional del trànsit de
contenidors. El projecte d’ampliació del port té la
missió de generar una àmplia zona d’activitats
logístiques de transbordament per a aquestes
mercaderies i el desenvolupament de la intermo-
dalitat a través de les connexions terrestres per
carretera i ferrocarril. D’altra banda, aquesta
ampliació permetria alliberar la Dàrsena de Car-
tagena per a usos turístics i, en conseqüència,
seguir creixent en creuers. Les previsions de crei-
xement de trànsit de contenidors al Mediterrani
(amb increments anuals entorn del 10%) perme-
trien a Cartagena competir amb altres super-
ports espanyols, com són Algesires o València i
amb el macroprojecte marroquí de Tànger Med
(les expectatives inicials del qual s’han reduït per
la conjuntura econòmica adversa). En l’actualitat,
Cartagena tot just explota la seva situació estra-
tègica en relació amb el gran corredor marítim
internacional del Mediterrani (47.000 TEUS el
2008, enfront dels 3.597.215 a València, 3.325.000
a Algesires i 2.569.572 a Barcelona). Per això, la
construcció d’una terminal per a contenidors és
una infraestructura que brindaria noves oportu-
nitats a la regió com a enclavament logístic inter-
nacional. Si es compleixen les expectatives de
l’Autoritat Portuària, la nova dàrsena podria
generar el 2016 un transport de contenidors de
354.000 TEUS i arribar als dos milions i mig el
2025.

El projecte també incorpora la creació d’una nova
Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) pròxima que,
per les seves dimensions (700.000 m2) i funcions,
es convertiria en un espai de gran dinamisme
empresarial. Un altre dels beneficis derivats del
projecte és la creació d’ocupació: entorn de 1.600
ocupacions directes i altres 1.400 d’indirectes,
segons fonts de l’Autoritat Portuària. La viabilitat
econòmica del projecte té el reconeixement de
Ports de l’Estat i troba el suport regional i de les
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associacions empresarials (entre les quals l’Asso-
ciació d’Empreses Navals i del Mar). Però, encara
que el seu impacte ambiental es redueixi per
especialitzar-se exclusivament en el trànsit de
contenidors, també s’enfronta a l’oposició dels
ecologistes i del municipi afectat de La Unión, per
motius conservacionistes i interessos turístics de
la Badia de Portmán, pròxima a la ubicació de la
futura terminal.

2.2.4. El transport aeri: suport
per al desenvolupament

El transport aeri a la Regió de Múrcia ha experi-
mentat un dels majors desenvolupaments de tot
Espanya. El nombre de passatgers de l’aeroport
de San Javier s’ha multiplicat per dotze entre
2000 i 2007, passant de poc més de 156.000 a
més de 2 milions de passatgers. No obstant això,
aquest nivell de trànsit aeroportuari dista consi-
derablement del que hauria de correspondre a
una comunitat costanera, que ha registrat els
últims anys elevades xifres de creixement de la
seva població resident i un fort increment del
nombre de turistes. Les causes cal buscar-les en
el caràcter mixt (militar i civil) de l’aeròdrom de
San Javier, que n’impedeix l’ús continuat per a l’a-
terratge i enlairament de vols comercials, i en la
proximitat territorial de l’aeroport de l’Altet, a
Alacant que, respecte a la capital murciana, dista
tan sols 23 km més que San Javier. El d’Alacant,
amb més de 9 milions de passatgers anuals, és
un dels grans aeroports d’Espanya (el sisè), per la
qual cosa la seva proximitat ha tingut un paper
rellevant en les comunicacions murcianes i en
l’accessibilitat als mercats turístics europeus,
encara que hagi alentit la projecció de l’aeròdrom
regional.

Fins que no es desenvolupi l’alta velocitat ferro-
viària, el transport aeri constitueix la manera
més eficient i de major qualitat en les comunica-
cions de Múrcia amb les principals àrees metro-
politanes del país, Madrid i Barcelona. En aquest
sentit, les infraestructures aèries són un suport
molt útil per a facilitar les relacions socials i
empresarials amb la resta del país, que redueix
l’efecte geogràfic de perifèria provocat per la dis-
tància de les comunicacions terrestres. No obs-

tant això, el lideratge de la carretera per a les
comunicacions interregionals és indiscutible a
causa del cost econòmic, juntament amb l’escas-
sa oferta de vols regulars i de companyies opera-
tives: els 162.000 passatgers dels fluxos nacionals
tot just representen un 8,6% del total de passat-
gers de San Javier. Per tot això, l’aeroport murcià
té com a funció essencial facilitar les connexions
internacionals amb els principals mercats turís-
tics europeus, i està aclaparantment especialit-
zat, a més, en les connexions amb les ciutats bri-
tàniques a través de les companyies de baix cost
(vegeu mapa següent). Les relacions amb aquest
país representen el 82% de tots els passatgers de
l’aeroport, i només els fluxos amb els aeroports
londinencs ascendeixen a gairebé mig milió de
passatgers l’any (una xifra notablement superior
als 80.000 passatgers amb Madrid). Més enllà
del mercat britànic, tan sols destaquen Dublín i
els aeroports noruecs (110.000 i 61.000 passat-
gers, respectivament).

Per a superar les limitacions de l’actual aeroport
regional, el Govern Murcià ha impulsat el projec-
te de construcció d’un nou aeroport de caràcter
privat a Corvera, en una localització estratègica
entre les ciutats de Múrcia i Cartagena. La viabili-
tat de projecte es justifica en unes previsions de
3 milions de viatgers anuals, que, a priori, és un
objectiu factible, tenint en compte que Múrcia va
liderar el creixement del transport aeri a Espanya
els últims anys gràcies a les companyies de baix
cost i l’embranzida del sector turístic i residen-
cial. A més de la seva funció turística, el nou aero-
port pretén potenciar els vols de negocis i el tràn-
sit de mercaderies (en l’actualitat escassament
desenvolupats en l’aeroport de San Javier). La
nova infraestructura possibilitaria un amplíssim
marge de creixement, ja que està dissenyat per a
un màxim de 14 milions de viatgers anuals. El
projecte també es concep com un espai de dina-
mització empresarial i activitat econòmica, en
disposar de 400.000 m2 de sòl industrial. El sig-
nificat econòmic d’aquest nou aeroport per a la
regió és molt alt ja que, segons les estimacions,
quan arribés als 4,5 milions de viatgers podria
contribuir en un 4,8% al PIB regional i crear
20.000 llocs de treball –directes i indirectes–,
encara que aquest moment no arribaria fins a la
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segona dècada des de la seva entrada en funcio-
nament. No obstant això, també existeixen argu-
ments en contra que qüestionen les estimacions
de creixement de viatgers davant un cicle econò-
mic advers, i argumenten que una segona pista a

San Javier (en fase de construcció) seria suficient
per a atendre les noves demandes. En qualsevol
cas, és poc probable que l’aeroport de Corvera
compleixi l’obertura inicial per al 2010, a causa
del retard de les obres.
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Així doncs, la regió compta amb nombroses pos-
sibilitats per a convertir-se en una important pla-
taforma logística nacional i internacional, motiu
pel qual, a més de les infraestructures existents i
les expansions previstes, compta amb altres dues
variables rellevants: la major flota de transport
per carretera a temperatura controlada d’Espa-
nya, i la quarta quant a transport de resta de mer-
caderies. Per a seguir avançant i aprofitar al
màxim aquestes fortaleses, a més de la construc-
ció en el Port de Cartagena d’una nova dàrsena
especialitzada en contenidors, cal ampliar la
intermodalitat dels transports de mercaderies
mitjançant la connexió del ferrocarril amb el port
i aeroports i la connexió de les comarques inte-
riors amb els centres de transport, així com el
desenvolupament i consolidació de les platafor-
mes logístiques (Centre Integrat de Múrcia i els
Centres de Transport de Cartagena i Llorca). D’al-

tra banda, un altre factor clau és millorar la com-
petitivitat i integració del sector, per la qual cosa,
seguint els passos de les comunitats que estan
liderant el desenvolupament dels transports i la
logística, la regió s’ha dotat d’una eina eficaç: l’As-
sociació Murciana de Logística (AML)10, que, sens
dubte, contribuirà a la dinamització d’aquesta
activitat en la comunitat.

2.3. Processos econòmics

2.3.1. Creixement i convergència

L’economia murciana ha gaudit durant els pri-
mers anys del segle XXI d’un elevat nivell de crei-
xement, superior al registrat pel conjunt de l’eco-
nomia espanyola durant el mateix període. Així,
enfront d’un creixement del PIB nacional del 3,1%
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en mitjana anual durant el període 2001-2008, el
PIB murcià s’ha expandit a ritmes anuals mitjans
del 3,6%, i encapçala la classificació de comuni-
tats autònomes amb un creixement més dinà-
mic durant els últims anys.

Aquest major dinamisme s’ha fet palès també
durant el 2008, any en el qual, a pesar que la crisi
financera internacional i la seva translació a l’e-
conomia nacional ja afectaven els indicadors
d’activitat, l’economia murciana va continuar
creixent per sobre de la mitjana espanyola (1,5%,
enfront de l’1,2% del terme mitjà del país).

Les relativament majors taxes de creixement de
l’economia murciana han fet possible que la
regió avanci notablement en la generació de PIB,
que el 2008 ha estat un 32,8% superior en volum
a l’existent l’any 2000, amb un creixement 4,9
punts percentuals superior al de la mitjana
espanyola. No obstant això, el major dinamisme
demogràfic que també ha viscut la regió murcia-
na, que ha vist créixer la seva població en un

23,5% durant el mateix període (10,3 punts per-
centuals superior al creixement demogràfic
nacional), ha dificultat l’agilització del procés de
convergència en renda per capita. De fet, la renda
per capita dels murcians ha crescut entre 2000 i
2008 un 7,6%, 5,4 punts percentuals per sota del
creixement mitjà nacional.

Analitzant el creixement dels últims anys per
sectors d’activitat, són els serveis i la construcció
els que majors taxes de creixement han registrat
durant el període 2001-2008, amb un increment
anual mitjà del 4,7% i un 4,6% en el VAB d’a-
quests sectors, respectivament. Per contra, la
indústria i l’energia han registrat un creixement
molt inferior a la mitjana regional, amb xifres
d’augment anualitzat del seu VAB d’un 1% i un
1,6%, respectivament, mentre que el sector agra-
ri va reflectir durant el mateix lapse de temps
una variació mitjana anual del seu VAB negativa
(-1,4%). Aquestes diferents evolucions per sec-
tors d’activitat han provocat la modificació de
l’estructura econòmica de la regió entre l’any
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2000 i el 2008, fet que s’ha traduït en un incre-
ment del pes relatiu dels serveis (sobre la base
de l’expansió dels serveis de mercat), fins a copar
més de dos terços del total del VAB regional
(67% el 2008), i de la construcció, la ponderació
de la qual en l’economia murciana ha crescut
fins a representar el 2008 un 12% del total, gai-
rebé al mateix nivell de participació que el sector
industrial (13%). L’increment de la contribució
relativa dels sectors de serveis i construcció al
VAB regional s’ha produït en detriment de la
indústria i l’energia, que descendeixen la seva
quota en 4 punts percentuals (des del 20% el
2000 fins al 16% el 2008), i de l’agricultura, el pes
de la qual descendeix des del 9% que represen-
tava l’any 2000 fins al 5% que va aportar al VAB
de la comunitat l’any 2008.

Des de l’inici de la crisi immobiliària, els primers
senyals de la qual es van començar a deixar sentir
en la tardor de 2007, és comuna l’afirmació que
els últims anys el creixement econòmic de la
Regió de Múrcia s’ha basat en el sector de la cons-
trucció. Encara sent certa la rellevància de l’apor-
tació d’aquest sector al creixement de la comuni-
tat i la seva forta expansió durant la primera
dècada del segle XXI, el seu menor pes relatiu no
permet donar suport a la veracitat d’aquesta
asseveració. Tenint en compte les contribucions al
creixement de cadascun dels sectors, del 3,6% de
creixement mitjà anual del VAB durant el període
2001-2008, un 3% correspon al creixement del
sector serveis, enfront de només un 0,4% que cal
atribuir a la construcció, percentatge similar al
0,3% de contribució al creixement del sector
industrial. Per la seva banda, l’energia va tenir una
aportació neutra durant el període i l’agricultura
va mantenir-se en un 0,1% de mitjana anual.
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Respecte a les tendències sectorials recents, ja el
2008 tant la construcció com la indústria van
mostrar una contribució negativa al creixement
del VAB (-0,5% i -0,8%, respectivament), en con-
trast amb petites aportacions positives de l’ener-
gia i l’agricultura (0,1% en ambdós sectors) i l’es-
sencial contribució del sector serveis (2,7%), que
va permetre mantenir les xifres globals de varia-
ció del VAB en positiu (1,6%), sent destacable la
major presència relativa dels serveis de no mercat
en la contribució d’aquest sector al creixement
durant el 2008 (1,1%).

2.3.2. Mercat de treball

El bon acompliment en creixement del PIB realit-
zat per la Regió de Múrcia els últims anys ha tin-
gut com a principal repercussió el fort creixement
de l’ocupació a la comunitat, molt superior al
corresponent a la mitjana espanyola. Entre 1996 i

2008 el nombre d’ocupats ha crescut en un 88,8%,
31,4 punts percentuals per sobre del creixement
mitjà de l’ocupació a Espanya (57,4%). Aquesta
evolució ha comportat el creixement de la taxa
d’ocupació fins a superar el 50,1% de la població en
edat de treballar en el primer trimestre de 2009,
una mica per sobre de la mitjana nacional (49,7%)
i a gran distància de la taxa del 38,6% que corres-
ponia a la Regió de Múrcia el 1996.

No obstant això, el creixement del nombre d’ocu-
pats no ha estat constant al llarg de tot el perío-
de d’anàlisi, sinó que a partir de 2007 s’ha evi-
denciat un canvi de tendència que ha implicat la
destrucció de llocs de treball el 2008 (variació de
l’ocupació del -0,5% a Espanya i -0,8% a Múrcia) i
que s’està intensificant en el primer trimestre de
2009, mostrant taxes de descens en l’ocupació
respecte al mateix trimestre de l’any anterior del
6,4% a Espanya i del 8,1% a Múrcia.
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La forta expansió del mercat laboral murcià s’ha
sustentat sobre el notable increment de la
població activa en la regió, que s’ha produït com
a conseqüència de la massiva incorporació de la
dona al mercat laboral i dels importants fluxos
de nova població arribada a la comunitat els
últims anys. La suma d’aquestes tendències ha
permès que la població activa murciana hagi
crescut durant el període 1996-2008 un 65,2%,
enfront del 38,2% de creixement de la població
activa en l’àmbit nacional. Els forts creixements
en la incorporació d’efectius al mercat laboral
han provocat que la taxa d’activitat ascendeixi
en la Regió de Múrcia fins al 62,2% en el primer
trimestre de 2009, 2 punts percentuals per sobre
de la mitjana nacional. Aquesta taxa és superior
en 11,7 punts percentuals a l’existent el 1996
(50,5%), quan el mercat laboral murcià presenta-
va una taxa d’activitat inferior a la mitjana na-
cional (51,3%).

Els últims trimestres de 2008 i durant el primer
trimestre de 2009 s’observa, com a conseqüèn-
cia de la deterioració detectada en el mercat
laboral, un debilitament de la tendència de crei-
xement de la població activa a causa de l’“efecte
descoratjament” que les dificultats de trobar
una ocupació estan transmetent a la població
susceptible d’incorporar-se al mercat laboral.
Aquest “efecte descoratjament” és, en qualsevol
cas, encara molt feble, ja que es veu compensat
parcialment pel dinamisme que mantenen les
incorporacions de dones i immigrants en la po-
blació activa, reforçats per l’anomenat “efecte
treballador afegit”, segons el qual, davant la pèr-
dua de l’ocupació de la persona “cap de família”,
la resta d’integrants de la llar es disposen també
a buscar feina per a compensar la disminució de
la renda familiar. Aquests factors, presents tant
en l’economia murciana com en el conjunt del
país, estan provocant que les taxes d’increment
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de la població activa disminueixin molt lenta-
ment, suavitzant-se a Múrcia des del robust
4,9% d’augment de mitjana el 2008 fins al 3,2%
en el primer trimestre de 2009, xifra encara cla-
rament expansiva, que contrasta amb la notable
reculada de l’economia en aquest període.

Quant a les xifres d’atur, des de 1997 fins a 2007
la taxa d’atur murciana ha estat en tot moment
per sota de la mitjana nacional, assumint el mer-
cat laboral de la regió l’increment de la població
activa mitjançant un fort augment de l’ocupació.
Les dinàmiques positives de reducció de l’atur
van dur la taxa d’atur a un mínim el 2007 (7,56%
de la població activa), apropant-se a nivells de

plena ocupació tècnica. El 2008, el debilitament
de la conjuntura econòmica va provocar una des-
trucció neta d’ocupació que, al costat del sosteni-
ment dels forts ritmes d’avanç de la població
activa, va fer créixer de forma destacada la taxa
d’atur regional, fins a posicionar-la en el 12,62%,
per primera vegada en el període 1997-2008 per
sobre de la mitjana nacional (11,33%). Els primers
mesos de 2009 mostren una intensificació de la
tendència d’augment de l’atur, en coherència
amb la major deterioració de la conjuntura eco-
nòmica, situant-se la taxa d’atur en el primer tri-
mestre de 2009 en el 19,36% de la població acti-
va a la Regió de Múrcia, per sobre de la mitjana
nacional (17,36%).
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2.3.3. Sector exterior

Els últims anys, el sector exterior de la Regió de
Múrcia s’ha caracteritzat per un elevat pes de les
exportacions agràries i pel seu creixent dèficit
comercial enfront de l’exterior. Respecte al con-
junt d’Espanya, l’índex d’especialització11 del sec-
tor exportador murcià posa de manifest el pre-
domini de les exportacions agrícoles (quatre
vegades superiors a la participació d’aquests
productes en el conjunt d’exportacions espanyo-
les), amb la consegüent menor especialització
relativa de la resta de sectors.

L’evolució del sector exportador mostra, però,
tendències positives en aquest front. Des de
1995, l’estructura exportadora regional ha seguit
un procés de diversificació que ha permès una
reducció de la participació dels productes agríco-

les des del 73,7% que representaven aquest any
fins al 57,2% de 2008, i guanyen pes en el seu lloc
sobretot les exportacions de semimanufactures
(del 9,5% al 19,2%) i els béns d’equip (del 4% a
l’11,3%). Aquestes dades permeten afirmar que, a
poc a poc, l’economia murciana està transitant
cap a un sistema productiu i exportador de
major valor afegit.

La desagregació de les exportacions per grups de
productes mostra un robust creixement dels
enviaments a l’exterior (12,9% d’increment mitjà
anual durant el període), especialment intensos
en l’epígraf d’“altres mercaderies” (362,6%),“béns
d’equip” (50,2%), “automòbil” (39,8%), “semima-
nufactures” (34%), “matèries primeres” (21,2%) i
“energia” (14,3%), seguits pels grups d’“aliments”
(8,3%),“béns de consum durador” (6,2%) i “manu-
factures de consum” (3,5%). Aquesta descomposi-
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ció reforça la idea que l’hegemonia del sector ali-
mentari com a principal sector exportador va
donant pas a un paulatí reequilibri de l’estructu-
ra exportadora a favor d’altres sectors.

A pesar del bon comportament de les exporta-
cions, les importacions també han seguit una
forta tendència ascendent (53,7% de mitjana
anual durant el període 1995-2008), fet que ha
propiciat una forta deterioració de la taxa de
cobertura12 de la regió, que ha descendit des del
131,3% de 1995 fins a un escàs 43,9% el 2008.
Aquest resultat és la conseqüència de l’incre-
ment en la sofisticació dels intercanvis comer-
cials murcians, derivats dels canvis en la deman-
da dels consumidors i empreses de la regió. De
forma paral·lela, el major creixement relatiu de

les importacions ha implicat l’increment del de-
sequilibri comercial de la regió, des dels -752
milions d’euros de saldo entre importacions i
exportacions de març de 2002 fins als -4.595
milions d’euros de març de 2009.

No obstant això, aquest saldo negatiu ha regis-
trat una moderada correcció des del seu màxim,
registrat al juliol de 2008 (-6.286 milions d’eu-
ros), com a resultat del fort descens experimen-
tat en el creixement de les importacions a causa
de la crisi financera i el descens subsegüent de
la demanda nacional, que s’ha traduït en taxes
de variació negatives a partir de febrer de 2009
(-6,7% en taxa interanual de l’acumulat de 12
mesos al març de 2009). Les exportacions, per la
seva banda, han mantingut el seu creixement
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amb certa estabilitat, repuntant un 5,5% en taxa
interanual de l’acumulat de 12 mesos al març de
2009.

2.3.4. Sector públic

La importància del sector públic a la Regió de
Múrcia no ha deixat de créixer després del salt
qualitatiu que va suposar el traspàs de les com-
petències de sanitat i educació a la comunitat.
Aquests traspassos es van fer notar en els pres-
supostos de manera considerable, passant a
representar el 2003 la despesa pública pressu-
postada el 14% del PIB regional, davant del 9,5%
registrat només un any abans. El 2008, els pres-
supostos inicials consolidats de la regió van
ascendir a gairebé 4.734 milions d’euros, un 16,8%
del PIB de la comunitat autònoma. No obstant
això, malgrat el creixement registrat els darrers
anys, aquest percentatge de despesa pública

sobre el PIB situa la Regió de Múrcia per sota de
la mitjana del conjunt de comunitats autònomes
(17,7%).

Pel que fa al nivell de deute de la comunitat, s’ob-
serva una baixa apel·lació als mercats de finan-
çament, de manera que la ràtio de deute sobre
PIB s’ha mantingut significativament per sota de
l’observada per a la mitjana de comunitats autò-
nomes. Gràcies a això, i malgrat el repunt del
deute observat en el primer trimestre de 2009, la
Regió de Múrcia posseeix un elevat marge d’en-
deutament, gràcies no només a aquesta forta
posició relativa respecte al conjunt de comuni-
tats autònomes sinó, també, en la important
reducció d’aquesta durant els anys de bonança
econòmica, en els quals va passar d’un 4,0% del
PIB regional el 2000 a gairebé la meitat (2,4%) el
2007.
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2.3.5. Preus i salaris

L’evolució dels preus a la Regió de Múrcia ha
seguit una tendència molt similar a la de l’agre-
gat espanyol, encara que la seva taxa de variació
interanual ha estat en general lleugerament per
sobre de la taxa mitjana nacional, generant un
diferencial de preus en perjudici de la regió. Des
de juliol de 2008, l’economia murciana (i l’es-
panyola en el seu conjunt) està assistint a un
procés de “desinflació” a causa del descens dels
preus de l’energia i els aliments frescos respecte
a l’any precedent, tendència a la qual se suma la
moderació o reducció en els preus de gran part
de la resta de productes de la cistella de l’IPC
com a conseqüència de la debilitat de la deman-
da de consum. El resultat d’aquest procés és que
els preus de la regió s’han situat per primera
vegada en taxes de variació negatives, registrant
al maig de 2009 una taxa interanual del -1,2%,
enfront del -0,9% de la taxa nacional, invertint-

se així el diferencial de preus a causa d’un major
ajustament relatiu dels preus.

Pel que fa als costos salarials, la seva evolució a
l’alça durant el període 2000-2008 ha estat més
intensa que l’increment dels preus com a conse-
qüència de la indexació dels salaris a la pujada de
l’IPC amb la finalitat d’assegurar el manteniment
del poder adquisitiu dels treballadors. Així,
enfront d’un increment dels preus a la Regió de
Múrcia d’un 29,1% durant el període desembre
2000-desembre 2008, els costos laborals han
augmentat un 47,1% durant el mateix espai de
temps. No obstant això, l’increment dels costos
estrictament salarials va ser més moderada, un
45,4%, fins als 1.571,2 euros per treballador i mes,
lluny encara dels 1.800 euros de cost laboral d’un
assalariat mig espanyol, encara que convergint a
poc a poc (249 euros de diferencial el 2000 i 229
euros el 2008).
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Malgrat això, el vessant més interessant de l’es-
tudi dels costos laborals no és la seva mera evo-
lució, sinó la seva implicació en les dinàmiques de
competitivitat regional. Una de les principals
variables que afecten la competitivitat d’una eco-
nomia és el cost dels factors en relació amb la
productivitat i, especialment, el del factor treball.
D’aquesta manera, l’evolució dels costos laborals
unitaris13 (CLU, des d’ara) permet posar en relació
els guanys de la productivitat en funció del cost
de factor treball: l’economia serà més competiti-
va com menors siguin els CLU i menor sigui el seu
creixement, la qual cosa indicaria que la remune-
ració salarial està creixent per sota de la produc-
tivitat.

En aquest sentit, l’evolució dels CLU a la Regió de
Múrcia indica un creixement dels costos laborals
superior a l’increment de la productivitat a la
regió al llarg de tot el període, la qual cosa aniria
en detriment de la competitivitat de l’economia
murciana. La divergència entre el creixement de
la productivitat (l’evolució de la qual serà tracta-
da en detall en l’apartat 3.1.1.) i els costos salarials
pot explicar-se per la indexació dels salaris al
creixement de l’IPC, així com per l’acusat descens
de la taxa d’atur esdevingut a la regió els últims
anys, que ha pressionat a l’alça les remunera-
cions dels assalariats en nombrosos sectors.

2.4. Processos d’actors
i normatius
El desenvolupament sostenible de la societat
murciana ha de recolzar-se en el treball conjunt
de tots els actors regionals, empresaris i treballa-
dors, sindicats i administracions públiques, i la
consolidació d’una cultura basada en el pacte i el
diàleg social a la recerca de la unitat al voltant de
la regió.

Aquesta manera de conduir l’esdevenir del terri-
tori murcià guanya pes en l’actual conjuntura de
crisi econòmica, ja que afavoreix la superació dels

problemes i les debilitats, i crea un front comú
per a la defensa de les demandes i necessitats
territorials cap a l’exterior. A Múrcia, són diversos
els àmbits en els quals focalitzar els esforços i
que requereixen consens, com el problema de
l’aigua, la deslocalització empresarial, la tempo-
ralitat laboral, l’economia submergida, el corre-
dor mediterrani de transport de mercaderies, la
internacionalització de les empreses, l’emprene-
doria, l’aposta per la innovació i l’augment de la
competitivitat o la creació d’una administració
pública més àgil i cooperant.

En aquest capítol, s’exposa l’actual situació en
matèria d’interlocució entre agents murcians, el
grau de desenvolupament del diàleg social a la
regió, i entre aquesta i l’exterior, els agents més
actius en aquest sentit i els instruments gene-
rats sota el paraigua de la voluntat conjunta i la
concertació, per a conduir la Regió de Múrcia al
creixement de l’ocupació, la productivitat i l’eco-
nomia de forma sostinguda. Així mateix, es pre-
senten aquelles iniciatives actuals i més desta-
cades dirigides a la consolidació d’un teixit
empresarial dinàmic i competitiu.

2.4.1. Col·laboració entre sector
públic i sector privat

La cultura del pacte i del diàleg social s’està ins-
tal·lant en la forma en la qual el Govern de Múr-
cia gestiona el seu territori, fent visible la preo-
cupació institucional per la col·laboració, el
consens i la conjunció de voluntats. Prova d’això
és l’existència de nombrosos pactes i plans el
naixement i desenvolupament dels quals es
deuen, en primera instància, a aquesta voluntat
per part del Govern Regional de consensuar
qualsevol política amb la resta d’agents territo-
rials. Entre els assoliments ja aconseguits desta-
quen el l Pacte per l’Educació 2009-2012, el Pacte
Social pel Medi Ambient, el II Pacte per l’Estabili-
tat en l’Ocupació, el Pla Emprenem o el de Cièn-
cia i Tecnologia, textos tots ells consensuats per
empresaris, sindicats i administracions públi-
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ques en un gran intent de posicionar Múrcia en
el lloc que li correspon. Altres iniciatives d’interès
que demostren la llavor col·laborativa que està
germinant a la regió són les trobades Investor
Cafè, en el marc del Pla de Captació d’Inversions,
o Múrcia Pimes en Xarxa, en el marc del Pla de
Desenvolupament de la Societat de la Informa-
ció 2008-2010. Però, sens dubte, la major convo-
catòria portada a terme ha estat el Pla Estratègic
de Desenvolupament de la Regió de Múrcia. La
seva importància des del punt de vista de la pla-
nificació territorial i de la participació i compro-
mís conjunt de tots els actors regionals mereix
un epígraf a part en aquest capítol (vegeu secció
2.4.3).

Prèviament, es realitza una descripció dels princi-
pals agents regionals que, des de l’àmbit de l’em-
presa privada, del sindicalisme i l’Administració
Pública, participen de manera més activa en el
procés de canvi cap a una economia i una socie-
tat murciana més competitiva i dinàmica.

En l’àmbit de les agrupacions empresarials com
a entitats clau per a la interlocució i cooperació
amb el sector públic i el foment de la competèn-
cia i la productivitat empresarial, es troba la Con-
federació Regional d’Organitzacions Empresa-
rials de Múrcia (CROEM). Amb uns 70 membres i
més de 30.000 empreses representades, és una
de les agrupacions majoritàries i més actives de
la regió. El seu principal paper és augmentar la
valoració de l’empresari entre la societat murcia-
na, agrupar el major nombre d’empresaris sota
una mateixa organització que els presti els ser-
veis que requereixen i defensi les seves deman-
des. La seva intensa activitat es plasma en la seva
participació en l’aprovació de nombrosos instru-
ments de planificació com el Pla Estratègic de
Desenvolupament de la Regió de Múrcia 2007-
2013, el Pla Industrial de la Regió de Múrcia 2008-
2013, el II Pacte per a l’Estabilitat en l’Ocupació, el
Pla Regional de Ciència i Tecnologia, el Pla de Pre-
venció de Riscos Laborals o el nou Pla de Conca
del Segura 2010-2015. Així mateix, i amb l’objec-
tiu d’acostar la universitat a l’empresa, CROEM té
signat un conveni amb la Universitat de Múrcia
per al desenvolupament del Projecte CURIE, un
portal web amb informació rellevant per a alum-

nes i empresaris, una “línia directa amb la inves-
tigació, el desenvolupament i la formació”. Entre
els serveis que presta la CROEM destaca el Gabi-
net Tècnic de Medi Ambient, a través del qual
l’empresari és assessorat i informat sobre la nor-
mativa mediambiental en cada àmbit territorial,
i rep assistència tècnica en qüestions com la
sol·licitud d’ajudes i subvencions o la implanta-
ció de sistemes de gestió mediambiental. D’altra
banda, treballa activament en l’elaboració del
futur pla d’internacionalització per a assessorar i
acompanyar l’empresari murcià en el seu camí
cap a l’exterior. L’entitat acumula una llarga ex-
periència en el suport a l’emprenedoria i la crea-
ció d’empreses des de diversos fronts. D’una
banda, desenvolupa des de 1996 el Programa
Emprenedors a través del qual procura assesso-
rament especialitzat, formació i tramitació de
microcrèdits a les noves iniciatives empresarials.
Per una altra, cal destacar-ne la participació, jun-
tament amb l’Administració i altres organitza-
cions socials, en l’elaboració del Pla Emprenem
2009-2011, dotat amb un pressupost total de 19
milions d’euros i un fons de capital risc inicial de
4 milions d’euros.

És en aquest àmbit en el qual treballa també
molt activament l’Associació de Joves Empresa-
ris de la Regió de Múrcia (AJE Regió de Múrcia),
que focalitza els seus esforços en dues línies
estratègiques: promoure vocacions empresarials
entre els joves murcians, millorant l’apreciació
d’aquesta figura en la societat i mostrant la via-
bilitat de poder “arribar a ser empresari”, i oferir
una millor cultura empresarial al jove empresari
mitjançant formació, informació i aptituds,
motiu pel qual generen fòrum per a l’intercanvi
d’experiències.

Un altre dels agents dinamitzadors i promotors
del desenvolupament econòmic i empresarial de
la regió, amb una llarga trajectòria (110 anys des
de la seva fundació), és la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Múrcia, amb
delegacions en aquells municipis amb una
major activitat empresarial: Águilas (a la costa),
Iecla (a l’Altiplano), San Javier (a la zona del Mar
Menor), Caravaca (al Nord-oest) i Totana (al Bajo
Guadalentín). La Regió de Múrcia disposa a més

C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s42



de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Cartagena i la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Llorca, fet que suposa que
la labor cameral s’estén per tot el territori. No
obstant això, és la de Múrcia la que abasta un
major territori i gestiona majors recursos. Más
del 60% d’aquests es concentren a afavorir la
internacionalització de les empreses murcianes
en coordinació amb l’Institut de Foment de la
Regió de Múrcia (INFO), a través del Pla de Pro-
moció Exterior de la Regió de Múrcia, les accions
del qual se centren en l’organització de missions
comercials directes i inverses, l’atracció d’inver-
sions, la promoció per Internet i la celebració de
fires i trobades. Durant l’any 2009, s’han organit-
zat missions a Brasil, Xile i Uruguai, Índia, Roma-
nia, Eslovènia i Rússia. En línia amb aquest Pla es
troba el Pla d’Iniciació a la Promoció Exterior
(PIPE), un programa dirigit a les pimes, a les quals
proveeix d’un Coordinador de la Recerca d’Infor-
mació (Cobi) que ajuda en la selecció de mercats
i en el disseny de les estratègies per a la interna-
cionalització. La Cambra disposa al seu torn d’un
servei destacat de formació i informació adaptat
a les necessitats del mercat laboral murcià. El
volum de cursos i alumnes (treballadors i empre-
saris) ha convertit l’entitat en una de les més
rellevants en matèria d’educació no reglada de
caràcter continu.

Al costat de l’emprenedoria i la internacionalitza-
ció, és la innovació i el desenvolupament tecnolò-
gic de la regió la qüestió que més interessa als
agents públics i privats de Múrcia. En aquest
àmbit, cal assenyalar com a actors més rellevants
el Centre Europeu d’Empreses i Innovació de
Múrcia (CEEIM) i els espais per a la localització i el
desenvolupament d’empreses innovadores i de
base tecnològica, com el Parc Científic de Múrcia,
el Parc Tecnològic de Fuente Álamo i la Xarxa de
Centres Tecnològics i vivers.

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Múr-
cia (CEEIM) és una institució de caràcter privat
que participa activament en l’impuls de la inno-
vació des de l’emprenedoria a través de la moder-
nització i adaptació d’empreses. Entre els seus
fundadors es troben institucions públiques, uni-
versitats, associacions empresarials, entitats fi-

nanceres i empreses privades de diferents sectors
representatius de l’economia murciana. El centre
ofereix “infraestructures de serveis” i “infraes-
tructura física” per a ajudar i donar suport a les
empreses innovadores que iniciïn i executin la
seva idea de negoci o que segueixin basant la
seva producció en la innovació. Es localitza en el
Campus Universitari d’Espinardo, a la ciutat de
Múrcia, en un entorn de coneixement i saber i al
costat d’altres centres d’investigació.

També a Espinardo es troba un altre dels agents
més importants en l’aposta per una sòlida cultu-
ra de la innovació i de la investigació en la socie-
tat murciana. Amb un recorregut en el temps
encara breu, encara que amb grans projectes
d’expansió, el Parc Científic de Múrcia és una fun-
dació el patronat de la qual està compost per la
comunitat autònoma, l’Ajuntament de Múrcia i
les dues universitats de la ciutat. És un espai físic
creat per a la trobada entre empresa i investiga-
ció, i dóna suport de forma prioritària a unitats
d’investigació públiques o privades, a petites i
mitjanes empreses innovadores, a associacions
d’investigació i a empreses o institucions que
presten els seus serveis a la innovació empresa-
rial, especialment en les àrees de la biotecnolo-
gia, les energies renovables, les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC, des d’ara) i, en
un futur pròxim, també la nanotecnologia. La
seva estratègia de gestió es basa en el tracte per-
sonalitzat per a atreure empreses, a crear talent i
esperit empresarial, i en les relacions exteriors
per a consensuar el model del Parc amb figures
de renom mundial en l’àmbit de la investigació i
el desenvolupament. Juntament amb altres
espais orientats a la generació de coneixement i
d’empreses –Parc Tecnològic de Fuente Álamo,
Xarxa de Centres Tecnològics (Cecotec), vivers
d’empreses– el Parc Científic de Múrcia consti-
tueix una bona base per a situar Múrcia en una
posició de lideratge en R+D+I.

Amb relació a la interlocució laboral, els sindi-
cats majoritaris a Múrcia són la Unió General de
Treballadors (UGT) i la Confederació Sindical de
Comissions Obreres (CCOO). Ambdues institu-
cions tenen un paper molt actiu en el diàleg
social, participant de manera dinàmica en els
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processos de planificació territorial i sectorial
en diversitat d’àmbits: ocupació, educació, tec-
nologia i innovació, medi ambient i ordenació
territorial, responsabilitat social corporativa,
immigració i igualtat, salut, etc. Entre els pactes
consensuats pels sindicats cal destacar el Pacte
per l’Educació, el II Pla de Ciència i Tecnologia, el
Pacte pel Medi Ambient, el Pla Emprenem, el Pla
Estratègic de Desenvolupament de la Regió de
Múrcia i el II Pacte per l’Estabilitat en l’Ocupació.
Dos dels aspectes més preocupants que acusa el
mercat laboral de Múrcia són l’alta temporalitat
i l’economia submergida, ambdós problemes en
fase de creixement com a conseqüència de la
conjuntura de crisi actual, enfront dels quals els
representants sindicals proposen mesures com
reforçar la formació professional i contínua en
especialitats de caire tecnològic, millorar el Ser-
vei d’Ocupació, continuar amb la política d’esta-
bilitat laboral i un pla per a acabar amb l’econo-
mia submergida, el qual es troba ja en procés de
creació.

Al costat d’aquests actors, es troba l’Institut de
Foment de la Regió de Múrcia (INFO), l’agent
públic més actiu i amb més recursos disponibles
per a accions dirigides a la millora de la compe-
titivitat empresarial i, en general, al desenvolu-
pament sostingut de Múrcia. Entre els projectes
més innovadors portats a terme per l’INFO en
matèria de foment de l’emprenedoria i millora
del clima de negocis per a les empreses ins-
tal·lades a la regió, destaquen les iniciatives se-
güents:

• Programa Iniciatives Emprenedores de la Regió
de Múrcia, en col·laboració amb les associa-
cions empresarials CROEM, COEC i CECLOR,
que consisteix en la prestació de suport a la
creació d’empreses a partir d’iniciatives empre-
sarials innovadores i l’assessorament en la con-
fecció d’un Pla d’Empresa. A més l’INFO comp-
ta amb un protocol escrit d’implantació d’una
nova empresa, basat en anteriors casos d’èxit,
disponible per als nous projectes empresarials
que desitgin implantar-se a la regió.

• Llançament de MúrciaBan, una xarxa d’inver-
sors (Business Angels Network) que posa en
contacte emprenedors amb potencials inver-
sors interessats a finançar nous projectes.

• Creació del club Investor Café, que aglutina les
principals empreses estrangeres inversores a la
regió i que pretén establir reunions periòdi-
ques per a generar projectes comuns i la inter-
relació entre les diferents empreses i entre
aquestes i l’Administració, per donar lloc a la
generació de sinergies i economies d’escala
que redundin en un benefici mutu i en un aug-
ment de la competitivitat del sistema produc-
tiu regional.

• Engegada d’un sistema d’atenció inicial a les
empreses, amb l’assignació d’un gestor de
comptes designat per a passar comptes a l’em-
presa de l’estat del procés de les seves consul-
tes i tràmits i actuar com un enllaç que podria
resultar de gran eficàcia per al reforç de les
relacions entre les empreses i l’estructura ad-
ministrativa regional, permetent que l’empresa
transmeti els seus suggeriments de millora al
Govern Regional i el consideri com un soci
actiu involucrat en la tasca d’arribar a un òptim
nivell de desenvolupament com a estratègia de
benefici mutu.

• Iniciació de diversos projectes de llarg a llarg
de la regió de recerca d’oportunitats de negoci,
en els quals l’INFO posa en contacte grans
empreses amb una o diverses pimes de sectors
que poden cobrir les seves necessitats no satis-
fetes i de les quals, d’una altra manera, les
pimes no tindrien constància.

La bateria de projectes, ajudes i iniciatives enge-
gades per l’INFO és elevada, però potser el més
destacat és l’enorme suport amb el qual compta
per part dels agents esmentats (i molts d’altres)
del sector privat i associatiu de la regió.
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2.4.2. Col·laboració entre les
diferents administracions
públiques

La dispersió legislativa que caracteritza el terri-
tori espanyol és un dels principals obstacles per
a l’acció empresarial. Una major homogeneïtat i
col·laboració entre administracions s’ha conver-
tit en una de les més recurrents demandes em-
presarials i una motivació per a l’atracció d’in-
versions, la qual cosa s’uneix a la necessitat de
simplificar tràmits i incrementar la qualitat de
les relacions entre funcionaris i ciutadans/em-
presaris.

El territori murcià i la seva Administració patei-
xen de les mateixes debilitats, i els diferents
agents privats assenyalen de manera permanent
la necessitat d’introduir mesures ràpides per a la
modernització de l’Administració. La resposta a
tals demandes per part de la Comunitat Autòno-
ma no s’ha fet esperar i ha estat concloent: fer
més senzilla, àgil i fàcil la relació dels ciutadans i
empreses amb l’Administració Regional.

El procés de simplificació i modernització admi-
nistrativa iniciat a la Regió de Múrcia té com a
marc normatiu l’Acord del Consell de Govern de
17 d’abril de 2009, pel qual s’adopten mesures
urgents de racionalització administrativa i s’a-
proven accions per a la qualitat i modernització
de l’Administració Pública de la Regió de Múrcia
(BORM, núm.94, de 25 d’abril de 2009). En la seva
resolució, es fixen les bases per a augmentar l’e-
ficiència i la qualitat de la gestió administrativa
i l’atenció al ciutadà i a l’empresari, mitjançant
accions com la incorporació de les Noves Tecno-
logies (e-Administració), l’aposta per la coordina-
ció entre les diferents àrees de l’Administració
Regional i d’aquesta amb la resta d’administra-
cions, i la millora de la formació contínua per a
l’adaptació dels funcionaris. La seva engegada
suposarà una reducció del temps i del nombre
de tràmits de qualsevol procés administratiu, la
consolidació d’una organització administrativa
més coordinada i col·laborativa, i el foment
d’una cultura de la qualitat en la prestació de
serveis a la comunitat.

Aquest procés de reestructuració de l’Adminis-
tració Pública a la Regió de Múrcia, el període
d’execució de la qual s’estima de dos anys i mig,
permetrà un major acostament del sector
públic a la realitat econòmica, tecnològica i
social de Múrcia, de la resta d’Espanya i d’Euro-
pa. No obstant això, aquesta voluntat de canvi
del Govern Murcià no ha de detenir-se en el
temps, ja que ha de generar la difícil capacitat
de poder adaptar-se millor i el més ràpidament
possible a una realitat social en contínua trans-
formació i cada vegada més global, fet que
suposa dissenyar i pensar en solucions que
agradin als ciutadans d’àmbits territorials molt
amplis. Múrcia està en aquesta tasca amb
il·lusió i decisió, aspecte que pot facilitar la con-
secució de l’èxit. El sòlid diàleg social que amara
tots els àmbits de l’estratègia territorial murcia-
na és un bon suport per a aquest procés de
reforma administrativa emprès.

2.4.3. El Pla Estratègic de  
Desenvolupament de la Regió 
de Múrcia: visió de futur comú

La planificació territorial estratègica es presen-
ta com un instrument capaç d’afrontar els nous
problemes i canvis en les economies, ja que
abasta entre els seus objectius tots els ele-
ments que componen un territori mitjançant
un tractament holístic. Aquesta condició dema-
na grans dosis de voluntat i participació de tots
els agents territorials, cosa que, al seu torn, con-
verteix la planificació estratègica en una eina
per a l’impuls de la gobernabilitat, el diàleg
social i el consens.

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, Múrcia
practica el diàleg social com a metodologia per
a la planificació de la regió. I potser sigui el Pla
Estratègic de Desenvolupament de la Regió de
Múrcia el millor exemple d’acord i consens
entre Administració, empresaris, sindicats i ciu-
tadans en pro d’un desenvolupament sòlid i a
llarg termini.

El Pla Estratègic de Desenvolupament de la Regió
de Múrcia 2007-2013 (PERM) és el text en vigor
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que assenyala les línies prioritàries i projectes
emblemàtics a seguir per a la implantació d’un
model econòmic i social sòlid i respectuós amb el
medi ambient. Per a la seva implementació, el
PERM realitza una territorialització en comar-
ques, cadascuna de les quals ha de desenvolupar
el diagnòstic i estratègia propis. Actualment, es
troben elaborats els textos per a la zona de Car-
tagena, Valle de Guadalentín, zona Nord-oest-Riu
Mula i Valle de Ricote. Així mateix, genera dos
subplans sectorials, un per a la indústria i un altre
per a l’agricultura.

Estructurat originalment en 5 grans estratègies-
objectiu i 25 objectius intermedis (en l’actuali-
tat, es troba en fase d’actualització per a la reor-
denació de les prioritats sobre la base de les
noves condicions conjunturals), aquesta eina
aborda els reptes als quals s’enfronta la Regió de
Múrcia en matèria d’ocupació, societat del
coneixement, sostenibilitat territorial i ambien-
tal, cohesió i benestar social i capacitat institu-
cional i imatge exterior. De tots els aspectes que
tracta, l’estratègia regional en considera tres
com els de major repercussió: les limitacions del
recurs aigua que caracteritzen el territori mur-
cià i que suposen un desavantatge competitiu
enfront d’altres regions, l’educació com a pilar
fonamental per a convertir els murcians en una
societat avançada i innovadora, i la necessitat de
desenvolupar una política d’ordenació territorial
sostenible des dels àmbits econòmic, social i
mediambiental.

La col·laboració de tots els agents regionals en
l’elaboració del Pla –institucions publiques,
empresaris i sindicats– hi confereix una credibi-
litat àmplia, no solament perquè presenta una
visió de futur comú, sinó perquè assoleix els
compromisos necessaris per a la seva execució:
compromisos financers per part del Govern
Regional, compromisos amb la qualitat quant a
la seva coherència i pertinència, compromisos
amb el medi ambient a través del desenvolupa-
ment d’una Avaluació Ambiental Estratègica del
Pla, i compromisos amb tots els actors socials en
fer-los partícips de totes les fases d’elaboració,

avaluació, execució i seguiment. Amb tots
aquests ingredients, no cal altra cosa que espe-
rar-ne la correcta aplicació i abast dels objectius.

2.4.4. Estratègia i interlocució
amb Europa

Finalment, cal apuntar algunes notes de com
Múrcia es relaciona amb Europa a través de les
polítiques de cooperació transnacional i transre-
gional a favor del desenvolupament equilibrat i
estable del territori europeu.

La planificació portada a terme a Múrcia amb
finançament europeu referent al període 2007-
2013 es divideix entre un programa de tipus
regional i dos programes de tipus Interreg. El pri-
mer, el Programa Operatiu Regional de Múrcia,
s’emmarca dins l’Objectiu de Convergència, cofi-
nançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER). El pressupost global del pro-
grama ascendeix a uns 744 milions d’euros, que
inclouen uns 524 milions del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional de la UE (al voltant
del 2,27 % de la dotació financera del FEDER que
s’invertirà a Espanya en aquest període).

El programa inclou com a eixos prioritaris els
següents:

• Desenvolupament de l’economia del coneixe-
ment (R+D+I, Societat de la Informació i TIC).

• Desenvolupament i innovació empresarial.
• Medi ambient, entorn natural, recursos hídrics

i prevenció de riscos.
• Transport i energia.
• Desenvolupament sostenible local i urbà.
• Infraestructures socials.
• Assistència tècnica i reforçament de la capaci-

tat institucional.

La Regió de Múrcia desenvolupa també dos pro-
grames Interreg, el Programa Operatiu “Sud-oest
d’Europa” i el Programa Operatiu “Programa Me-
diterrani”. El primer correspon a l’Objectiu de
Cooperació Territorial Europea cofinançat per
FEDER. Està orientat cap a la cooperació transna-
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cional entre Espanya, França, Portugal i el Regne
Unit per al període 2007-2013. Compta amb un
pressupost total d’uns 132 milions d’euros (99
milions de finançament comunitari). Entre els
seus objectius s’inclouen el suport a la innovació
i a les xarxes, la protecció del medi ambient, l’ac-
cessibilitat a les xarxes d’informació i el desenvo-
lupament urbà sostenible.

Quant al Programa Operatiu “Programa Medi-
terrani”, també en el marc de l’Objectiu de Coo-
peració Territorial Europea i cofinançat pel FEDER,
compta amb un pressupost total d’aproximada-
ment 256 milions d’euros. El Programa Operatiu
consta dels eixos prioritaris següents:

• Enfortiment de les capacitats d’innovació.
• Protecció ambiental i foment d’un desenvolu-

pament territorial sostenible.
• Millora de la mobilitat i de l’accessibilitat al

territori.
• Promoció d’un espai “MED” policèntric i inte-

grat.
• Assistència tècnica.
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3. Sectors i àrees
sensibles  
L’evolució de les dinàmiques demogràfiques, es-
pacials, econòmiques i institucionals contrasta-
des en el capítol anterior posen de manifest les
fortes inèrcies expansives que han dominat la
progressió de la Regió de Múrcia els últims anys.
En el present capítol s’analitzaran aquelles àrees
i sectors d’activitat que resulten especialment
sensibles quant al desenvolupament futur de la
comunitat, ressaltant tant les potencialitats que
poden fomentar la continuació del major creixe-
ment de l’economia murciana respecte a la mit-
jana nacional, com els reptes que la regió ha d’a-
frontar per a assolir una plena convergència en
renda per capita i desenvolupament socioeconò-
mic amb les regions més avançades d’Espanya i
de la Unió Europea.

Així, es prendrà el pols de les principals variables
que permeten treure l’entrellat de l’economia
murciana, tals com la descomposició del creixe-
ment del PIB per habitant de la regió –amb la
finalitat de detectar si aquest augmenta per
l’impuls de la productivitat o si, per contra, és l’o-
cupació el seu principal motor d’arrossegament–,
la composició de l’estructura empresarial, l’exis-
tència de clústers empresarials que puguin dina-
mitzar el creixement a través de la potenciació de
la seva excel·lència, l’evolució dels índexs relatius
a la penetració de la societat del coneixement, les
noves tecnologies i la innovació en el teixit social
i empresarial murcià, o si el creixement de la
regió està basat o no en polítiques sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient.

En aquest capítol es tracta, en suma, més que
d’oferir un estudi descriptiu dels diferents factors
que componen l’anàlisi, d’elaborar-ne una disec-
ció que permeti obtenir conclusions a partir del
diagnòstic previ a la fase de recapitulació, per
possibilitar la formulació posterior d’estratègies i
línies d’acció en el capítol següent i final d’aquest
informe.

3.1. Creixement i cohesió
Com s’ha vist en el capítol anterior, la Comunitat
Autònoma de la Regió de Múrcia ha viscut els
últims anys un accelerat procés de creixement
econòmic que ha permès un notable desenvolu-
pament de la regió. No obstant això, el fort ritme
d’avanç de la població regional ha contrarestat en
bona mesura els efectes d’aquest creixement
sobre els avanços de la renda per capita, tendèn-
cia que s’ha manifestat de forma més aguda a
partir de l’any 2003. Així, la Regió de Múrcia ha
vist créixer la seva renda per capita durant el pe-
ríode 1995-2008 en un 76,3%, fins a arribar als
19.692 euros. Aquest creixement s’ha situat una
mica per sota del 77,2% registrat en el conjunt
d’Espanya, la qual cosa s’ha traduït en un lleuger
descens en la posició de renda per capita de la
regió respecte de la mitjana del país, que ha pas-
sat de representar un 82,7% el 1995 a un 82% el
2008.

Al llarg d’aquesta secció s’identificaran tant les
causes que defineixen la bretxa negativa relativa
entre la regió i Espanya, com la seva evolució
recent, amb la finalitat d’indagar quins són els
factors positius que es desprenen d’aquesta anà-
lisi i que s’han de fomentar per a assolir la plena
convergència amb Espanya i la Unió Europea. En
aquest sentit, s’estudiarà, en primer lloc, la contri-
bució de la productivitat i l’ocupació al creixe-
ment del PIB per capita de la regió; en segon lloc,
la desagregació de la productivitat segons el seu
origen sectorial i, en tercer lloc, l’aportació dels
diferents elements del mercat de treball al creixe-
ment de la regió.

3.1.1. Productivitat, ocupació i
benestar

Amb la finalitat de determinar la situació es-
tructural de la Regió de Múrcia quant a l’evolució
de la seva renda per capita i el grau de cohesió
econòmica entre la comunitat murciana i la resta
d’Espanya i la Unió Europea, es pretén en aques-
ta secció analitzar la descomposició de la renda
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per capita en els seus dos factors constituents: la
productivitat del treball i el percentatge de po-
blació ocupada14. D’aquesta manera es podrà
determinar el nivell d’eficiència en l’ús dels fac-
tors productius enfront de l’eficiència en el mer-
cat de treball com a principals determinants del
creixement de la producció per habitant.

En el gràfic anterior es presenta la dinàmica de la
productivitat (PIB per ocupat) i de l’ocupació (com
percentatge de la població total) a la Regió de
Múrcia enfront d’Espanya i la UE-27, destacant
clarament els diferents perfils que les àrees geo-
gràfiques representades han seguit durant el
període d’anàlisi. Així, enfront dels importants
avanços en la productivitat espanyola (47,6%) i

murciana (50%) acumulats durant el període, a la
UE-27 aquesta ha augmentat un 36,9% durant el
mateix espai de temps. Aquest increment ha anat
acompanyat de l’extraordinari creixement de la
població ocupada que han viscut tant l’economia
murciana com el conjunt de l’economia espanyo-
la durant la dècada 1998-2008, que ha impulsat
les seves taxes d’ocupació sobre el total de pobla-
ció fins al 42,9% i el 46,6% respectivament. La
taxa d’ocupació murciana, que va arribar a supe-
rar la de la UE-27 l’any 2007, ha sofert el 2008 una
considerable correcció, que previsiblement conti-
nuarà durant 2009 i 2010 com a conseqüència de
la deterioració de l’ocupació associada a l’actual
escenari recessiu.

Font: CRE 2000, INE i Eurostat

Dinàmica de la productivitat i l’ocupació (1998-2008)
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La posició relativa de la regió pel que fa a Espanya
i la Unió Europea per a l’any 2007 (prenent com a
referència el PIB en paritat de poder de compra) es
presenta en el gràfic anterior, en el qual es repro-
dueix la descomposició de la renda per capita en
productivitat del treball i percentatge de població
ocupada. Les corbes dibuixades representen
parells “productivitat del treball-percentatge de
població ocupada” que resulten en el mateix
nivell de renda per capita que Múrcia, Espanya, la
Unió Europea o l’Eurozona, en cada cas.

Múrcia es troba en el quadrant inferior esquerre,
per sota de les corbes de nivell europea i espa-
nyola, indicatiu, fonamentalment, de la menor
productivitat relativa de la regió, ja que la seva
taxa de població ocupada era el 2007 superior a
les de la mitjana europea i l’eurozona. La produc-
tivitat es manifesta així com el principal escull
que impedeix a la regió arribar a una plena con-

vergència en renda per capita amb Espanya i la
UE. Per la seva banda, l’ús del mercat de treball
com a font de generació de riquesa també té
encara un ampli marge de millora, més encara
tenint en compte que després de 2007 les ràtios
d’ocupació espanyoles i murcianes han sofert
una important deterioració, ampliant de nou el
seu marge de recorregut a l’alça.

3.1.2. Contribució de la 
productivitat sectorial

Per a conèixer els factors causals de la menor pro-
ductivitat de l’economia murciana és convenient
parar esment a si aquestes dades són el resultat
de la menor productivitat del treball d’algun sec-
tor en concret amb gran pes específic en l’estruc-
tura sectorial de la regió, o si es tracta d’un feno-
men que afecta de manera generalitzada tots els
sectors d’activitat.
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Com es pot comprovar en el quadre i el gràfic d’a-
quest apartat, una gran majoria de sectors pre-
senten productivitats inferiors a les mitjanes
espanyoles. Dels 5 grans sectors econòmics (agri-
cultura, energia, indústria, construcció i serveis)
només 2, agricultura i energia, obtenen un índex
de productivitat superior a les mitjanes nacio-
nals en aquests sectors, amb un 103,1% i un
102,8%, respectivament. Els serveis, per la seva

banda, compten amb un índex una mica per sota
de la mitjana nacional d’aquest sector (96,4%),
mentre que són la indústria i la construcció els
sectors més allunyats de la productivitat mitjana
nacional (79% i 77,1%, respectivament). A més, els
sectors que compten amb un índex de producti-
vitat relativament major, suposen un percentat-
ge minoritari en el VAB murcià, i aporten conjun-
tament un 8,4% sobre el total. Ni tan sols el

Productivitat i pesos sectorials a la Regió de Múrcia (2006) 

VAB/empleat € Índex Pes del
Valor En relació d’especia- sector
2006 amb Espanya lització (ocupació)

Agricultura, ramaderia i pesca 26.601 103,1% 1,9 7,6%

Energia 159.595 102,8% 1,2 0,8%

Indústria 33.618 79,0% 0,9 15,4%
Indústria de l’alimentació, begudes i tabac 28.329 72,7% 1,7 4,6%
Indústria del tèxtil, confecció, cuir i calçat 25.024 103,5% 0,7 0,8%
Indústria de la fusta i el suro 23.496 88,3% 1,0 0,6%
Indústria del paper; edició i arts gràfiques 31.351 65,9% 0,4 0,7%
Indústria química 84.265 114,8% 1,2 0,8%
Indústria del cautxú i matèries plàstiques 27.176 64,2% 0,7 0,6%
Altres productes minerals no metàl·lics 50.076 101,7% 1,0 1,0%
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 33.342 71,7% 0,7 2,1%
Maquinària i equip mecànic 38.628 89,0% 0,8 0,9%
Equip elèctric, electrònic i òptic 37.239 82,6% 0,4 0,4%
Fabricació de material de transport 51.718 107,6% 0,5 0,7%
Indústries manufactureres diverses 20.632 75,9% 1,6 2,3%

Construcció 31.827 77,1% 1,1 15,3%

Serveis 40.113 96,4% 1,0 61,0%
Comerç i reparació 30.248 99,5% 1,1 14,3%
Hostaleria 44.390 100,0% 0,7 4,6%
Transport i comunicacions 42.992 84,0% 0,8 5,0%
Intermediació financera   88.216 85,2% 0,8 1,6%
Immobiliàries i serveis empresarials 83.331 108,9% 1,0 7,7%
Administració pública 34.554 90,2% 0,9 6,2%
Educació 37.189 95,6% 1,2 5,8%
Activitats sanitàries i veterinàries; serveis socials 39.629 108,9% 1,0 5,5%
Altres serveis i act. socials; serveis personals 34.110 104,6% 1,0 4,0%
Llars que ocupen personal domèstic 5.040 92,7% 1,0 6,3%

Valor afegit brut total 37.749 90,3% 1,0 100,0%

Font: Comptabilitat Regional d’Espanya, INE

Nota: El pes del sector s’ha comptabilitzat en termes d’ocupació. L’índex d’especialització es calcula dividint el pes relatiu del sector a
la regió pel pes del sector a Espanya.
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major índex d’especialització de la comunitat
murciana en els sectors de l’agricultura i l’ener-
gia permet compensar l’ampli diferencial de la
indústria i la construcció. El diferencial existent
entre la productivitat dels serveis murcians i la
corresponent als espanyols, malgrat ser molt
més moderada (tan sols 3,6 punts percentuals),
té també un elevat pes, donat el major pes espe-
cífic dels serveis sobre el conjunt del VAB regio-
nal (61%).

Atenent a les principals branques d’activitat de la
indústria a Múrcia, destaca la major productivitat
de les branques d’“indústria tèxtil, confecció, cuir
i calçat”, “indústria química”, “altres productes
minerals no metàl·lics” i “fabricació de material
de transport”. No obstant això, només les bran-
ques d’“indústria química” i “productes minerals
no metàl·lics” presenten índexs d’especialització
superiors a la mitjana nacional. La resta de bran-
ques industrials presenten productivitats relati-
vament inferiors, a pesar de l’elevada especialit-

zació que s’observa en algunes d’aquestes, com la
indústria de l’“alimentació, begudes i tabac” i la
d’“indústries manufactureres diverses”.

Pel que fa a les branques de serveis, només les
“activitats sanitàries, veterinàries i serveis so-
cials”, juntament amb les “immobiliàries i serveis
empresarials” i les d’“altres serveis i activitats so-
cials” tenen una productivitat superior a la mitja-
na espanyola. Molt pròximes a la mitjana quant a
productivitat es troben també les activitats
d’“hostaleria” i “comerç i reparació”, mentre que
la resta d’activitats de serveis presenten un VAB
per empleat relativament inferior

Com es pot observar en el gràfic següent, els sec-
tors econòmics de la Regió de Múrcia poden
agrupar-se en 4 subconjunts atenent a la seva
major productivitat o especialització pel que fa a
Espanya. De tots ells, set subsectors presenten
una productivitat del treball superior a l’espanyo-
la i un índex d’especialització igual o per sobre
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d’1: “agricultura, ramaderia i pesca”, “energia”,
“química”, “minerals no metàl·lics”, “activitats
sanitàries” i “immobiliàries i serveis empresa-
rials” i “altres serveis”. Altres tres subsectors con-
formarien un segon grup d’activitats en les quals
Múrcia presenta una major productivitat, però
que tenen un índex d’especialització inferior a 1:
“hostaleria”, “indústria tèxtil, confecció, cuir i cal-
çat” i “material de transport”. En el tercer grup es
trobarien sectors amb un major índex d’especia-
lització, però amb una menor productivitat, com
la indústria d’“alimentació, begudes i tabac”,
“indústries manufactureres diverses”, “construc-
ció”, “comerç i reparació”, “educació” i “personal
domèstic”. Finalment, un quart grup inclouria la
resta de sectors, amb una menor productivitat i
un menor índex d’especialització.

3.1.3. Contribució de l’ocupació

Com es pot observar en el gràfic adjunt15, l’ele-
ment determinant que ha caracteritzat el creixe-
ment econòmic a la Regió de Múrcia els últims
anys ha estat l’increment en el factor treball. La
població ocupada ha jugat d’aquesta manera el
paper de principal motor d’expansió del PIB per
capita, mentre que la productivitat aparent del
treball ha estat, majoritàriament un albelló que
ha drenat l’increment de la renda per habitant.
Per tot això, resulta d’especial interès indagar en
les principals variables que afecten l’evolució de
l’ocupació a la comunitat, amb la finalitat de
detectar les possibles tendències que determina-
ran el paper que el mercat de treball tindrà en
endavant en el creixement de la renda per capita
murciana.
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Les dades corresponents a 2008 indiquen, per
contra, una clara frenada en el procés d’incre-
ment de la renda per capita, que ja s’anava mos-
trant molt feble en el seu creixement des de prin-
cipis de segle. Així, per primera vegada des de
1996, la variació de la taxa d’ocupació va repercu-
tir negativament sobre la renda per capita, men-
tre que el moderat augment de la productivitat
del treball en l’economia murciana (amb la puja-
da més destacada també des de 1996) no acon-
seguia compensar aquest descens.

En el gràfic següent es pot apreciar l’evolució de
la taxa d’ocupació i de la taxa d’activitat per a
Múrcia i Espanya a partir de les dades de l’En-
questa de Població Activa de l’INE. El 1996 la co-
munitat partia d’una taxa d’ocupació del 38,6%,
enfront d’un 40% per a Espanya. Dotze anys més
tard, aquesta taxa d’ocupació havia crescut 15,4

punts percentuals fins al 54%, gairebé 1 punt
percentual per sobre de la taxa d’ocupació
espanyola el 2008. Per la seva banda, la taxa
d’activitat també ha millorat considerablement,
i s’acosta al 62% el 2008, gairebé 2 punts per-
centuals per sobre de la mitjana nacional. No
obstant això, a pesar de les bones dades que es
desprenen de l’estudi del període d’anàlisi com-
plet, les dades de 2008 confirmen la regressió
del mercat laboral, manifesta en el gràfic ante-
rior, amb una clara ruptura de la tendència de
creixement experimentada els últims 12 anys
per la taxa d’ocupació.

Desagregant el creixement de l’ocupació a la
regió segons els seus diversos components (po-
blació en edat de treballar, taxa d’activitat i taxa
d’ocupació)16, es posa de manifest com, del 2,9%
de mitjana anual que l’ocupació ha aportat al
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creixement de la renda per capita, un 1,4% ha
derivat de la contribució de l’increment de la
població activa, un 1% del creixement de la taxa
d’ocupació i el 0,5% restant ha procedit de l’apor-
tació de l’increment de la població en edat de tre-
ballar sobre la població total.

Sens dubte, la incorporació de la dona al mercat
laboral, creixent durant els últims anys, unida a
l’entrada en la població activa de la nombrosa
població immigrant que s’ha assentat a la Regió
de Múrcia, són dos factors que expliquen en
bona mesura el major increment relatiu de la
ràtio de població activa sobre el total de població
en edat de treballar. De la mateixa manera, l’im-
portant increment en el nombre de llocs de tre-
ball creats a la regió, a pesar d’haver contribuït a
llastrar la productivitat de l’economia, ha afavorit

un increment substancial de la taxa d’ocupació.
Finalment, cap destacar la paulatina reducció de
la contribució de la variació de la població en
edat de treballar, més intensa en l’inici del perío-
de i més feble (i fins i tot negativa) al final del
mateix com a conseqüència de l’entrada en edat
laboral de les generacions nascudes a partir dels
anys vuitanta, final del cicle de l’explosió natalí-
cia dels anys setanta, la dècada del baby boom
espanyol. Resulta així mateix molt significativa
l’aportació negativa del factor treball l’any 2008,
en la qual es pot apreciar la divergència entre les
xifres de contracció de l’ocupació i la lleu caiguda
de la població en edat de treballar, juntament
amb l’encara puixant creixement de la població
activa.
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3.2. Empreses i emprenedors

El foment empresarial constitueix un dels princi-
pals generadors de desenvolupament econòmic
d’una regió. És per això que un dels factors que
mesura tant la riquesa com la competitivitat
d’un territori és la caracterització del teixit em-
presarial i la capacitat que tenen les empreses
d’ampliar les oportunitats de mercat i de posicio-
nar-se en els mercats exteriors.

Aquest apartat ens permetrà observar la posició
de la Regió de Múrcia enfront de la mitjana
espanyola en l’estructura empresarial, a partir
d’aspectes com la grandària, sector d’activitat i
densitat, a més de la seva especialització pro-
ductiva. Addicionalment, l’apartat tracta la capa-
citat de la regió per a atreure noves empreses,
mesurada a través de l’evolució empresarial
observada els últims anys i la intensitat de l’acti-
vitat emprenedora. Finalment, s’hi analitzen les
principals estratègies que es duen a terme per a
fomentar l’esperit empresarial, la consolidació

de les empreses i la seva internacionalització,
imprescindibles per a garantir la creació de nous
llocs de treball i el desenvolupament econòmic a
llarg termini.

3.2.1. Composició de l’estructura
empresarial

Atenent al Directori Central d’Empreses (DIRCE)
publicat per l’INE, Múrcia va registrar a 1 de ge-
ner de 2008 un total de 100.075 empreses, quan-
titat que suposa el 3% del total d’Espanya. En dis-
tribuir les empreses entre la població, s’observa
que la densitat empresarial a la regió es va situar
a 1 de gener de 2008 en 70 empreses per cada
1.000 habitants, fet que suposa 10 empreses més
que l’any 2000. Aquest avanç mostra que la cre-
ació d’empreses ha tingut un major dinamisme
que el creixement poblacional observat els
últims anys. No obstant això, la densitat empre-
sarial a la regió es troba encara per sota de la
densitat mitjana a Espanya (74 empreses per
1.000 habitants).
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L’estructura empresarial segons l’estrat d’assala-
riats mostra que la Regió de Múrcia, igual que la
mitjana espanyola, presenta una reduïda gran-
dària empresarial. De les 100.075 empreses mur-
cianes, més de 46 mil són empreses sense assa-
lariats (un 46,8% sobre el total) i el 46,3% tenen
menys de 10 treballadors. La proporció d’empre-
ses de més de 200 treballadors a la regió és igual
a la mitjana nacional, i constitueix el 0,2% del
total.

En la distribució del teixit empresarial per bran-
ca d’activitat destaca l’elevat pes del sector ser-
veis, les branques del qual concentren el 75,5%

del total.“Comerç” i “lloguer i activitats empresa-
rials” són les dues branques amb major pes
sobre el total d’empreses, un 26,6% i 24,0% res-
pectivament. La construcció és també rellevant
en l’activitat empresarial a Múrcia: a 1 de gener
de 2008 representa el 16,4% del total.

La comparació amb Espanya posa de manifest
algunes diferències. Destaca l’elevat pes tant de
la construcció com del comerç en l’estructura
empresarial de la regió, a més d’una major pre-
sència d’empreses relacionades amb l’activitat
de la indústria i energia.
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Especialització empresarial
En termes d’especialització relativa respecte a la
mitjana nacional, l’índex d’especialització17 mos-
tra que no existeixen grans diferències entre la
Regió de Múrcia i la mitjana espanyola. La cons-
trucció, indústria i energia i comerç tenen una
participació relativa lleugerament major a la
regió (amb un índex d’especialització d’1,1). Per
contra, la resta de branques relacionades amb
el sector serveis presenten una menor especia-
lització, encara que no gaire inferior a la mitjana
nacional.
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El gràfic següent mostra un elevat grau d’espe-
cialització en branques industrials. Destaca el
major pes relatiu de les activitats de la indústria
química (1,6); fabricació de mobles, altres indús-

tries manufactureres (1,5); fabricació d’altres pro-
ductes minerals no mecànics (1,5), i indústria de
la construcció de maquinària i equip mecànic
(1,4), entre d’altres.
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Rànquing Branques industrials Índex Nre. empreses
a Múrcia

1 24 - Indústria química 1,61 209

2 36 - Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres 1,52 1.181
3 26 - Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 1,48 537

4 29 - Indústria de la construcció de maquinària  i eq. mecànic 1,40 637
5 15 - Indústria de productes alimentaris i begudes 1,26 145

6 25 - Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 1,21 30

7 19 - Prep. adob i acabat cuir; fabr. art. marroquineria i viatge 1,21 201
8 34 - Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1,11 72

9 31 - Fabricació de maquinària i material elèctric 1,10 95
10 35 - Fabricació d’altre material de transport 1,10 93

11 21 - Indústria del paper 1,02 64
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El grau d’especialització entre les branques del
sector serveis és més gran en les activitats immo-
biliàries (1,2); venda, manteniment i reparació de
vehicles a motor, motocicletes i ciclomotors (1,2);
lloguer, maquinària i equip (1,2), i comerç a l’en-
gròs, entre d’altres (1,1). Per contra, les branques

relacionades amb la intermediació financera,
assegurances i plans de pensions i transport ma-
rítim no tenen un pes rellevant en l’estructura
empresarial de Múrcia, ja que el seu índex d’es-
pecialització és menor a un 0,5.
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Rànquing Branques de serveis Índex Nre. empreses
a Múrcia

1 70 - Activitats immobiliàries 1,18 8.170
2 50 - Vda., manteniment i reparació vehicles, motos i ciclomotors 1,17 2.789

3 71 - Lloguer maq. i eq. sense operari, efect. personals i domèstics 1,15 873
4 51 - Com. a l’engròs i inter. del com., exc. vehicles motor i motoc. 1,13 7.462
5 93 - Act. diverses de serveis personals 1,05 3.113

6 52 - Com. a la menuda, exc. com. vehicles motor, moto i ciclom. 1,04 16.337
7 73 - Investigació i desenvolupament 1,02 535

8 67 - Activitats auxiliars a la intermediació financera 0,98 1.768
9 90 - Activitats de sanejament públic 0,98 177

10 60 - Transport terrestre; transport per canonades 0,91 5.643

11 55 - Hostaleria 0,89 7.547

12 91 - Activitats associatives 0,88 831
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3.2.2. Dinàmica empresarial 
i capacitat per a emprendre 
a Múrcia

Múrcia ha incrementat el nombre d’empreses
els últims anys, passant de 65.523 el 1999 a
100.075 el 2008 (+48,6%). La comparació de
Múrcia amb Espanya mostra un major dinamis-
me a la regió en tot el període estudiat, excepte
en l’any 2005, en el qual el nombre d’empreses a
Espanya es va incrementar a un major ritme. Les
dades corresponents a 2008 mostren una ralen-
tització del dinamisme empresarial respecte als
anys precedents, tant a escala nacional com
regional, que es deu, principalment, a la crisi
financera internacional que s’inicià el 2007 i que
ha anat empitjorant al pas dels mesos. Aquesta
fase de regressió empresarial es deu, no tant a la
falta de capacitat de crear empreses, sinó als
obstacles que s’estan generant amb la situació
conjuntural.

Perspectives a mig termini
Fins ara, la Regió de Múrcia ha mostrat una ele-
vada activitat emprenedora, afavorida pel dina-
misme de la conjuntura econòmica, que ha per-
mès increments considerables en la creació
d’empreses, aconseguint així avanços en conver-
gència amb la mitjana espanyola. No obstant
això, com s’ha vist en la tendència decreixent
dels indicadors d’emprenedoria, els avatars deri-
vats de la crisi financera internacional i immobi-
liària a Espanya s’estan fent notoris en un menor
dinamisme empresarial a la regió.

Un cop exposada la caracterització empresarial,
el pas següent és conèixer les bases de què dis-
posa la Regió de Múrcia per a afrontar els efectes
de la crisi i seguir generant empreses. Per això,
vam analitzar l’informe GEM (General Entre-
preneurship Monitor) per a Espanya, 2008, que
ens mostra una visió sobre el procés de creació i
consolidació empresarial i el nivell d’activitat
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emprenedora en diferents regions i països. Les
dades d’aquest informe corroboren que des de
2007 s’ha començat a notar una lleugera reduc-
ció en la intensitat de l’activitat emprenedora,
que ha estat en línia amb la mitjana nacional i
que s’ha generat, principalment, per l’entorn
macroeconòmic desfavorable i l’empitjorament
de les expectatives empresarials. Així, l’indicador
TEA18 (Total Entrepreneurial Activity), que mesura
l’activitat emprenedora de les regions espa-
nyoles, reflecteix que Múrcia arriba a pràctica-
ment el nivell de la mitjana espanyola, encara
que bastant allunyada de les regions que encap-
çalen l’Índex d’Activitat Emprenedora, com són
la Comunitat Autònoma de Madrid, Aragó o
Cantàbria.

No necessàriament una elevada taxa d’activitat
emprenedora és positiva, si aquesta no es corres-
pon amb negocis que tinguin possibilitats de
supervivència a llarg termini i impulsin el desen-
volupament regional amb creació d’ocupació i
generació de riquesa. Cal tenir en compte que
aquest indicador no mesura la qualitat de les
iniciatives emprenedores, només reflecteix el
percentatge de persones que declaren estar
involucrades en negocis incipients. Per això és
important analitzar si l’activitat emprenedora
respon al desig d’aprofitar una oportunitat de
negoci o a la necessitat per falta d’ocupacions
alternatives a la regió. En aquest sentit, el gràfic
següent mostra que l’oportunitat és la moti-
vació predominant per a emprendre, tant a la
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Regió de Múrcia com a Espanya. No obstant això,
Múrcia destaca com la segona regió després
d’Extremadura amb major proporció d’emprene-
dors per necessitat.

3.2.3. Estructura de la promoció 
a l’emprenedoria a Múrcia:
organització i iniciatives 
destacades

Sota el context en el qual es troba immersa l’eco-
nomia espanyola i, en particular, la murciana, és
imprescindible que es facilitin les condicions per
a crear empreses, fomentar l’esperit emprenedor,
desenvolupar l’activitat emprenedora a través de
la formació i millorar la imatge social de l’empre-

sari, entre altres actuacions. En aquest sentit,
existeixen nombroses alternatives que s’estan
portant a terme des de l’Administració Regional a
favor de promoure una societat més emprenedo-
ra i donar suport a la creació i consolidació d’em-
preses. Entre aquestes iniciatives destaca el Pla
Emprenem 2009-2011 l’objectiu del qual se cen-
tra a fomentar la cultura emprenedora i la crea-
ció d’empreses a la Regió de Múrcia mitjançant
tres eixos estratègics: promoció de l’esperit
emprenedor, suport a la creació i consolidació
d’empreses i coordinació del sistema regional
d’emprenedors.

Una de les actuacions noves del Pla Emprenem és
el recent llançament del projecte Múrcia-Ban19,
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una xarxa d’inversors privats, coneguts com Bu-
siness Angels, que faciliten el contacte i la ne-
gociació entre els inversors i els empresaris. Des
d’aquesta xarxa es prestaran serveis com la
identificació de potencials inversors i projectes
empresarials amb necessitats de capital, l’asses-
sorament per a l’elaboració del pla de negoci de
l’emprenedor, la formació i assistència durant el
procés de negociació i el suport jurídic en la for-
malització del procés.

Una altra de les iniciatives destacades és l’estí-
mul a l’emprenedoria dels joves. Per això s’han
creat projectes de formació amb la finalitat d’o-
rientar joves emprenedors i fomentar l’ocupació
en sectors emergents. Per a arribar a aquest ob-
jectiu es planteja la subvenció d’actuacions de
formació de joves emprenedors, aturats o ocu-
pats, menors de 35 anys, amb interès en la creació
de noves empreses, així com la celebració de jor-
nades o seminaris orientats a tal fi. En aquesta
línia es troben les iniciatives de l’Associació de
Joves Empresaris (AJE) per a fomentar entre els
joves de tots els municipis de la Regió de Múrcia
la cultura emprenedora i les iniciatives empresa-
rials i ajudar-los a engegar-les.

Per últim, és important esmentar el Pla Finan-
ciaPyme, iniciativa de la Conselleria d’Universi-
tats, Empresa i Investigació (a través de l’INFO),
en col·laboració amb altres organismes, que
busca facilitar a les empreses l’accés al crèdit a
través de plans de viabilitat que permetin a les
entitats financeres adoptar decisions sobre l’em-
presa en qüestió. Aquest tipus d’actuacions resul-
ten de gran rellevància en una fase de ralentitza-
ció econòmica com l’actual. En el Pla destaquen
els programes següents:

• Programes d’innovació 
• Programes d’equipaments econòmics
• Programes de finançament
• Programa d’Internacionalització i Planificació

Estratègica

Existeixen a més una sèrie d’estratègies igual-
ment importants per a la renovació i eficiència
empresarial, els objectius de les quals se centren

en el fet que les empreses s’incorporin a la socie-
tat del coneixement i implantin en els seus pro-
cessos les tecnologies de la informació i la comu-
nicació. Aquestes mesures seran tractades en
l’apartat 3.4. Societat del coneixement.

3.3. Clústers i vetes de mercat
d’excel·lència
Quan es procedeix a l’anàlisi de la dinàmica sec-
torial de l’economia de la Regió de Múrcia, s’ob-
serva la coexistència dintre de l’entramat pro-
ductiu regional d’àrees d’activitat amb escassa
productivitat i especialització amb unes altres
en les quals la comunitat està altament especia-
litzada i en les quals aquesta és, o pot arribar a
ser, competitiva internacionalment. Si bé el pro-
cés de generació d’un clúster industrial ha de ser
un procés que, en general, ha de partir d’avall
cap amunt, és a dir, ha de gestar-se a partir de la
interrelació de la base empresarial que pot
donar lloc a la formació d’aquest macrosector
especialitzat, també les administracions públi-
ques poden actuar de catalitzadores d’aquests
processos, mitjançant la identificació dels sec-
tors susceptibles de clusterització i el seu poste-
rior seguiment, la finalitat del qual és la consti-
tució d’un clúster industrial o de serveis en un
menor temps i més sòlid gràcies a l’ajuda insti-
tucional i les infraestructures de suport creades
a aquest efecte.

En aquest sentit, la Regió de Múrcia, a través dels
diversos documents que donen forma al seu
projecte de planificació estratègica, ha articulat
una sèrie de mesures per a dotar de contingut la
política regional d’impuls industrial. Cal desta-
car-ne el Pla Industrial de la Regió de Múrcia
2008-2013, que identifica els Espais Tecnològics i
els Sistemes Productius Locals (SPL) com palan-
ques que faciliten la consecució del Pla Indus-
trial i que apunten cap als sectors en els quals es
pretén enfocar l’atenció i els recursos amb la
finalitat de reforçar-los i potenciar els processos
de clusterització incipients o en vies de consoli-
dació que puguin detectar-se. Els set Espais Tec-
nològics clau identificats en el Pla Industrial com

L ’ e c o n o m i a  d e  l a  R e g i ó  d e  M ú r c i a : d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 65



a sectors amb un caràcter pioner i amb gran
recorregut futur quant a creixement i innovació
dels seus processos i tecnologies associats són
l’energia, el medi ambient, les TIC, recursos
hídrics i mar, nanotecnologia, biotecnologia, i
automatització i robòtica. Quant als SPL, s’han
detectat 11 sectors susceptibles de clusterització:
química, plàstic, maquinària, moble, energia,
pedra natural, naval i sector del mar, TIC, logísti-
ca, medi ambient, i indústries agroalimentàries
(transformats vegetals, càrnies, pesqueres, begu-
des alcohòliques).

Aquests sectors pertanyen tant al camp de les
indústries tradicionals amb capacitat d’introduir
millores en els seus productes i processos per a
assolir un major nivell de competitivitat com a
les activitats basades en les noves tecnologies,
amb una feble presència en l’actual entramat
econòmic murcià però amb un elevat potencial
de desenvolupament.

En el procés d’identificació dels clústers mur-
cians va destacar la realització del II Pla de Cièn-
cia i Tecnologia de la Regió de Múrcia (2007-
2010), les accions prioritàries del qual passaven
per la detecció20 de clústers del coneixement,
definits com els “instruments que integren tots
els agents del Sistema de Ciència-Tecnologia-
Empresa de la Regió de Múrcia en grups orientats
a la generació i explotació de coneixement en
camps identificats”. El Pla realitza la identificació
dels “camps” o sectors amb potencial de cluste-
rització aplicant una matriu que enfronta el crei-
xement del VAB amb l’aportació al PIB de tots els
sectors de l’economia murciana. El resultat dis-
tribueix aquests sectors en quatre quadrants:
“sectors estrella”, “sectors madurs”, “sectors amb
potencial” i “sectors en declivi”.

D’entre els sectors econòmics amb capacitat de
clusterització, en aquest apartat es tractaran

amb detall l’agroalimentari i el turístic, conside-
rant que tenen majors possibilitats de constitu-
ció d’un veritable clúster industrial de certa
magnitud. En primer lloc, l’agroalimentari, a
causa de l’elevat pes relatiu que suposa sobre el
VAB regional, la seva rendibilitat econòmica i
social, la seva capacitat de generació d’un major
valor afegit i l’aparició de potents activitats in-
dustrials associades a la seva cadena de valor,
que reforcen la competitivitat internacional del
sector. En segon lloc, s’analitzarà la potencial
generació a la regió d’un clúster basat en un sec-
tor dels serveis, el turisme, sector que concentra,
juntament amb l’agroindústria, les esperances
de creixement futur de bona part dels agents
entrevistats durant l’elaboració del diagnòstic
estratègic de la comunitat. Finalment, s’analitza-
ran breument la resta de sectors que, al nostre
judici, presenten majors possibilitats de cluste-
rització en el futur immediat i reuneixen les
característiques que els permetin liderar la recu-
peració econòmica.

3.3.1. El clúster agroalimentari 
de la Regió de Múrcia

L’horta murciana ha estat tradicionalment el
paradigma de la producció agrària d’alt rendi-
ment al nostre país. Gràcies a l’elevada insolació,
les suaus temperatures hivernals, la fertilitat del
sòl i presència d’aigua, la producció d’hortalisses
i fruites va créixer fins a convertir Múrcia en l’a-
nomenada “horta d’Europa” atès que, en bona
mesura, la producció hortofrutícola regional té
com a destinació els mercats europeus.

En l’actualitat, el sector agroalimentari encara
constitueix un dels pilars de l’economia de la
Regió de Múrcia. Compost de dos subsectors, l’a-
grari (agricultura, ramaderia i pesca) i la branca
industrial de l’alimentació, begudes i tabac, l’any
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2006 aportava el 9% al Valor Afegit Brut de la
Regió i 72.600 llocs de treball (12,2% de l’ocupació
total regional)21, el 62% dels quals es troba en el
subsector agrari i el 38%, en la indústria agroali-
mentària.

Els últims anys, aquest sector ha sofert un pro-
cés de transformació encaminat a afrontar els
canvis de l’entorn en el qual les seves empreses
desenvolupen la seva activitat. Aquest procés ha
afectat tant les estructures productives de les
empreses agràries com les de la indústria trans-
formadora i de les empreses de comercialització,
així com les relacions o vincles entre aquestes
empreses.

Amb la finalitat de plantar cara als nous reptes
del mercat i a la competitivitat d’altres regions i
països, tant des de l’àmbit privat com des del
públic s’han engegat diferents iniciatives, ha-

vent-se desenvolupat des de la dècada dels anys
noranta diversos organismes públics d’investi-
gació, com el Centre Tecnològic Nacional de la
Conserva (CTC). En el camp normatiu destaca
l’engegada del Pla Estratègic del Sector Agroali-
mentari de la Regió de Múrcia, aprovat el 2007 i
la finalitat del qual consisteix a pal·liar les difi-
cultats del sector a curt i mig termini. De la
mateixa manera, des del Govern Regional s’ha
identificat el conjunt del sector agrari i la indús-
tria alimentària i les seves afins com un macro-
sector amb un important potencial de clusterit-
zació. Així, amb l’objectiu d’evitar el declivi del
sector i potenciar la generació d’un major valor
afegit a través de la cadena productiva agrària,
s’ha institucionalitzat el clúster agroalimentari,
a partir d’un entramat industrial que ja comen-
çava a cristal·litzar per se com macrosector de
gran potencial de creixement.
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Els integrants del clúster s’agrupen en els “agents
de l’oferta científica i tecnològica” i els “agents de
la demanda científica i tecnològica”. En el primer
grup es troben les tres universitats murcianes,
l’Institut Murcià d’Investigació i Desenvolupa-
ment Agroalimentari (IMIDA), el Centre d’Edafo-
logia i Biologia Aplicada del Segura (ENCEBES) i
l’Associació Empresarial Centre Tecnològic Nacio-
nal de la Conserva (CTC). En el segon grup, les
empreses agroalimentàries, les cooperatives, les
organitzacions de productors agraris, agricultors
i ramaders, i les empreses auxiliars.

S’assisteix en l’actualitat, per tant, a una refor-
mulació estratègica de l’estructura productiva
del sector, a la qual l’Administració Pública dóna
ampli suport. Des del vessant de la iniciativa pri-

vada també s’estan fent passos importants en la
conformació d’un sector agroalimentari basat
fortament en la innovació i la tecnologia. En
aquest sentit, s’ha avançat de manera notable en
la modernització de les explotacions, la intensifi-
cació, el màxim aprofitament de l’aigua (eficièn-
cia en els sistemes d’irrigació, canalitzacions, reu-
tilització), la innovació varietal, la tecnificació i
professionalització del sector, etc.

Una altra de les mesures preses per a plantar cara
a la transformació del clúster agroalimentari ha
estat la recerca de la competitivitat a través de la
qualitat. Per això, seguint un procés iniciat anys
enrere, s’han anat introduint nombrosos produc-
tes amb Denominació d’Origen o amb altres
denominacions com la Indicació Geogràfica, o la
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Marca de Garantia de Qualitat Agroalimentària.
De la mateixa manera, s’ha potenciat el desenvo-
lupament de figures com la dels consells regula-
dors o de l’etiquetatge facultatiu, així com la
implantació d’una política d’exigència quant a la
traçabilitat dels productes, complementat per un
elevat creixement de la producció ecològica a la
regió –destinada principalment a l’exportació–,
que ha permès que Múrcia es col·loqui al capda-
vant de les regions productores d’Espanya amb
354 explotacions i 16.152 hectàrees.

Totes les innovacions introduïdes els últims anys
amb la finalitat de reforçar la competitivitat de
les exportacions murcianes de fruites i hortalis-
ses han provocat la conformació d’un potent
sector auxiliar que compta amb un elevat nivell
de coneixement acumulat (know-how) i que ha
potenciat el sorgiment de sectors empresarials
molt dinàmics i amb un alt nivell de capacitat de
lideratge en els mercats mundials. Tal és el cas
del sector de les tècniques i instal·lacions d’irri-
gació, que, fent de la necessitat virtut, s’han de-
senvolupat en paral·lel a l’increment de la super-
fície agrària conreada i la menor disponibilitat
hídrica derivada de, a més d’una certa reducció
del règim de precipitacions, la continuada ex-
pansió de la superfície de regadiu22. D’aquesta
manera, s’ha generat un sector altament espe-
cialitzat que ha aconseguit obtenir unes taxes
d’aprofitament de l’aigua de les més elevades
del món, trobant-se la seva tecnologia a un nivell
de desenvolupament només comparable en el
món a la utilitzada per les empreses israelianes.
A aquest sector s’uneixen els de la investigació
en varietats i tècniques de cultiu, associades en
general al cultiu sota plàstic d’alt rendiment, en
els quals destaquen la introducció de tècniques
hidropòniques, que permeten el cultiu sense sòl
i altament monitoritzat telemàticament, que
proporciona l’aportació exacta d’aigua, nutrients
i fitosanitaris i promou així l’eficiència en l’ús

d’aquests compostos. També el sector del trans-
port ha sofert una important transformació a la
regió com a conseqüència de l’elevat nivell de
desenvolupament de la indústria agroalimentà-
ria, constituint-se un teixit empresarial dedicat
al transport, la distribució alimentària, la logísti-
ca i el fred industrial amb una de les flotes més
importants d’Europa.

No obstant això, a pesar de les bones perspecti-
ves de creixement per al sector, resulta necessa-
ri identificar els punts negatius que poden posar
en risc la seva viabilitat futura. D’entre les ame-
naces de l’entorn, en destaca la falta de segure-
tat sobre el manteniment del transvasament
Tajo-Segura, que podria posar en risc bona part
de les parcel·les de regadiu que es nodreixen de
la conducció. De la mateixa manera, l’expansió
del sector de la construcció residencial, que com-
peteix pels mateixos recursos (aigua i sòl) que
l’agricultura, pot impulsar-ne una tendència de
reculada que, de fet, està sent expulsat de l’en-
torn metropolità de la ciutat de Múrcia. Aquesta
tendència està provocant que el centre de grave-
tat del sector hortofrutícola regional s’estigui
traslladant a la zona del camp de Cartagena, on,
a més, l’oferta d’aigua sembla assegurada a llarg
termini una vegada s’engeguin les dessaladores
previstes en el Programa Aigua. No obstant això,
l’actual panorama recessiu del sector de la cons-
trucció està revertint l’anterior tendència d’a-
bandó de les explotacions i està forçant la posa-
da en valor d’explotacions que estaven a l’espera
de les plusvàlues resultants de la seva requalifi-
cació urbanística, i recuperar així el sector agrari,
part del llustre perdut els últims anys com a sec-
tor generador de riquesa i ocupació.

D’entre les debilitats internes, en destaquen els
problemes de sostenibilitat ambiental que els
actuals mètodes de producció plantegen, sent
necessari un clar impuls cap a una adequada
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gestió de l’aigua, del sòl i dels residus que gene-
ren els cultius sota plàstic, parant especial aten-
ció al problema de sobreexplotació i salinització
dels rius i aigües subterrànies de la regió, la des-
trucció del paisatge i la contaminació ambiental.

Quant a la sostenibilitat econòmica del model
agrari murcià, és necessari parar esment a l’ele-
vada atomització de la producció. A pesar de la
important presència del cooperativisme a la
regió, que aglutina prop del 33% de la producció
final agrària i més de 20.000 agricultors, existeix
un nombre massa elevat d’explotacions i propie-
taris, la qual cosa dificulta la presa de decisions
estratègiques a llarg termini. No obstant això, a
pesar d’una estructura de propietat de la terra
clarament minifundista, les explotacions mur-
cianes presenten un elevat nivell mitjà de rendi-
bilitat, fet que està propiciant el fiançament
d’un procés de relleu generacional que permet
augurar la pervivència del sector a mitjà i llarg

termini, a diferència de la situació que es plante-
ja en altres comunitats autònomes.

Una de les pautes que expliquen l’elevada rendi-
bilitat de les explotacions de regadiu de la regió
és, més enllà de l’elevada productivitat de la
terra a causa del clima i les noves tècniques de
cultiu, l’excel·lent comportament exportador del
sector. Aproximadament el 70% de la producció
murciana de fruites i hortalisses es destina a
l’exportació en fresc. Aquest èxit, no obstant
això, pot ser un arma de doble tall. En primer
lloc, perquè la rendibilitat d’aquest model de
negoci desincentiva la recerca de models basats
en la transformació agroalimentària i la recerca
de productes de 4a i 5a gamma (trossejats, nets
i llestos per a menjar o precuinats) i, en segon
lloc, perquè l’excessiva dependència de les grans
centrals de compres de les principals cadenes de
distribució europees pot posar en risc la viabili-
tat futura del sector si s’hi afegeixen altres

C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s70

Font: Enquesta anual d’empreses, 2007, INE

Percentatge de vendes de la indústria alimentària i begudes
per branca d’activitat

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 45%

Vins

Greixos i olis

Pa, pastisseria
i galetes

Sucre, xocolata
i confiteria

Altres productes

Begudes
alcohòliques

Productes
alimentació animal

Indústries
càrnies

Conserves de fruites
i hortalisses

40%

42,3%

20,9%

10,1%

7,6%

6,1%

5,6%

3,5%

2,2%

1,8%



zones productores de l’entorn mediterrani com
el Marroc o Turquia, que viuen importants de-
senvolupaments en el regadiu i el cultiu sota
plàstic i que a mitjà termini poden suposar un
clar risc per al sector agroalimentari regional.

De fet, en el sector agroalimentari, és la indústria
d’alimentació i begudes la que experimenta una
millor evolució i majors taxes de creixement
(13,6% entre 2000 i 2006, enfront del 8% de crei-
xement del sector agrari regional en el mateix
període). Atenent al volum de vendes, i tal com es
pot observar en el gràfic anterior, el segment de
producció dedicat al processat i conservació de
fruites i hortalisses és el que suporta el 42,3%
del volum total de vendes del sector, amb una
facturació l’any 2007 de 1.603.491 euros, sobre un
total de 3.787.274 euros anuals per a tota la in-
dústria alimentària a la Regió de Múrcia.

En aquest sentit, des de l’Administració Regional
s’ha d’avançar en un model de concertació,
emparat sota el sistema de pacte sectorial entre
empresaris, sindicats, cooperatives, exportadors i
l’Administració, per a impulsar activament la
implantació d’un sector transformador genera-
dor d’un major valor afegit i que podria estar
liderat per les grans empreses transformadores
instal·lades en la comunitat, amb veritables
exemples d’elevada talla, com el Grup García
Carrión, el Grup Fuertes o el Grup Hero. Existei-
xen exemples en altres comunitats en les quals
els grups de transformació agroalimentària han
creat al seu voltant un veritable parc agroindus-
trial que ha afavorit la generació d’economies
d’escala, permetent als agricultors associats la
implantació de noves tècniques agràries i varie-
tats més productives, compartint costos i millo-
rant el rendiment i la rendibilitat de les explota-
cions. El benefici recau també en el costat de la
professionalització i estabilització de l’activitat,
ja que ambdues parts (agricultor i productor)
s’asseguren la minimització de la variabilitat en
els fluxos de subministrament i en els preus de
compra-venda.

3.3.2. El potencial de 
clusterització del sector turístic
a la Regió de Múrcia

La Regió de Múrcia presenta unes òptimes condi-
cions per a fer del sector turístic una de les prin-
cipals puntes de llança amb les quals enfrontar-
se a les vicissituds que amenacen el panorama
econòmic de la comunitat.

Conscient d’aquest potencial, el Govern Regio-
nal, a través de la Conselleria de Cultura i Turis-
me, ha desenvolupat i aprovat el Pla Director de
Turisme de la Regió de Múrcia per al període
2006/2012. Aquest Pla ha estat el resultat del
protocol subscrit l’any 2004 entre la Comunitat
Autònoma de la Regió de Múrcia, la Federació de
Municipis de la Regió de Múrcia, la Confederació
Regional d’Organitzacions Empresarials de Múr-
cia (CROEM) i els agents socials (UGT i CCOO), la
finalitat del qual era definir una estratègia de
desenvolupament per al sector turístic regional
que permetés posar en valor les oportunitats i
fortaleses que posseeix en aquesta matèria la
Regió de Múrcia.

L’objectiu d’aquest Pla és potenciar la Regió de
Múrcia com a destinació turística atractiva, dife-
renciada i de qualitat, mitjançant estratègies
basades en la sostenibilitat, capaces de conciliar
la rendibilitat econòmica amb la conservació del
patrimoni cultural, natural i històric. Per això
s’han proposat una sèrie d’accions estratègiques
i mesures que reflecteixen la necessitat de valo-
ritzar els importants atractius naturals d’enorme
tirada turística disponibles a la regió, que, en
bona mesura, segueixen sense haver arribat a un
nivell òptim d’explotació.

Així, la regió té a dia d’avui àmplies zones molt
poc desenvolupades turísticament. Contrària-
ment a la imatge comunament acceptada de la
costa mediterrània espanyola com un continu
d’edificacions, la Regió de Múrcia continua con-
servant una bona part de les últimes zones ver-
ges del litoral llevantí (al voltant de 70 quilòme-
tres de línia de costa al sud de la comunitat), que
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han aconseguit preservar-se a pesar de l’intens
desenvolupament turístic portat a terme durant
el passat segle en altres zones costaneres com el
Mar Menor i el seu entorn (La Manga, San Javier,
Los Alcázares, San Pedro del Pinatar) i, en menor
mesura, Mazarrón i Águilas. S’obre, per tant, una
oportunitat única per a conciliar el creixement
del sector turístic de la comunitat amb un de-
senvolupament de qualitat, ordenat, sostenible i
respectuós amb el medi ambient, tal com apun-
ta el Pla Director.

Entre les estratègies destacades en el Pla, hi ha
les encaminades a impulsar i consolidar destina-
cions i a desenvolupar productes turístics. I és
que, a més de platges i un clima benigne durant
gran part de l’any, amb escasses precipitacions i
un elevat nombre d’hores de sol –excel·lents
qualitats per a l’òptim desenvolupament del tra-
dicional model de “sol i platja”, imperant en gran
part de la geografia mediterrània–, Múrcia gau-
deix d’altres atributs que complementen aques-
ta oferta i que, si són explotats convenientment i
d’una manera sostenible, poden augmentar el
valor afegit del paquet turístic murcià. Tal com
apunta el Pla, l’increment en el nivell de sofisti-
cació del paquet turístic és la clau per a l’atracció
d’un tipus de client pertanyent a un segment de
major poder adquisitiu, la qual cosa permet
assolir un major nivell de despesa mitjana per
visitant i, per tant, un major impacte del turisme
en l’economia.

Les particularitats que reforcen les qualitats de
la regió com a destinació turística permeten
ampliar notablement la diversitat del producte
turístic murcià, oferint elements diferenciadors
de la resta de les destinacions espanyoles i de la
resta del Mediterrani. Aquestes particularitats
destacables abasten des de la gastronomia i l’ac-
cés a productes hortofrutícoles autòctons, fres-
cos i d’elevada qualitat, fins al patrimoni natural
i la xarxa d’espais naturals de la comunitat, pas-
sant pel patrimoni etnogràfic i cultural basat en
les festes tradicionals, l’horta i els monuments
històrics. Totes aquestes qualitats poden oferir
un complement perfecte al model de “sol i plat-

ja”, alhora que poden reforçar les diferents vetes
turístiques que comencen a despuntar-hi i que
cobren un gran protagonisme davant els nous
usos turístics, caracteritzats per temporades de
vacances més curtes i repartides al llarg de l’any
i relacionats amb el creixent protagonisme del
turisme de pont i caps de setmana.

Aquestes vetes de mercat comprenen el turisme
urbà i de negocis, el turisme rural i de naturale-
sa, el turisme de salut i balnearis, el turisme reli-
giós, el turisme de creuers, l’enològic, etc., tots
amb grans possibilitats de desenvolupament a
la regió. El definitiu desplegament de noves ofer-
tes duria els beneficis del turisme a les zones
interiors i les ciutats, generant riquesa per tot el
territori de la comunitat. Així, s’obren grans
expectatives turístiques tant a la costa de la
regió com a l’interior; tant en destinacions urba-
nes com Múrcia, Cartagena o Llorca, com rurals
(Valle de Ricote, l’Horta, l’Altiplano, Caravaca, les
regions vinícoles de Jumella, Iecla i Bullas, etc.).

De la mateixa manera, la diversificació de l’ofer-
ta turística permetria combatre de manera més
eficaç l’estacionalitat que caracteritza el model
de “sol i platja”, que genera grans dificultats per
saturació en les èpoques d’elevada demanda i
infrautilització de les infraestructures durant la
major part de l’any. Una menor estacionalitat, a
més de repercutir positivament sobre la rendibi-
litat dels establiments turístics, afavoreix una
major professionalització i modernització del
sector, ja que permet treballar amb esquemes
estratègics plurianuals i no solament de tem-
porada.

No obstant això, per a aconseguir que el sector
turístic murcià arribi a ser un dels sectors que
liderin el creixement regional en el futur, cal evi-
tar la repetició de models de desenvolupament
que han demostrat tenir importants repercus-
sions negatives a mitjà i llarg termini. I és que el
turisme ha demostrat la seva capacitat per a
convertir-se en una activitat depredadora de
recursos (sòl, aigua, energia) que a més, en gene-
ral, entra en competència directa amb l’agricul-
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tura quant a la posada en valor d’aquests matei-
xos recursos. En aquest sentit, un dels elements
més negatius que amenacen el turisme de la
regió és la deterioració de la imatge del sector
com a resultat de l’excepcional etapa viscuda els
últims anys, en els quals el boom immobiliari ha
deixat importants seqüeles territorials i políti-
ques. Un altre dels grans riscos d’un model turís-
tic mal enfocat és la massificació, problema que
està afectant directament la competitivitat de
moltes de les destinacions més rellevants de la
costa nacional, fet que obliga a plantejar-se la
necessitat d’un fort procés de reconversió dels
espais turístics més degradats.

Per això, l’estratègia turística recollida en el Pla
parteix d’una profunda reflexió que resulta
doblement oportuna davant l’actual moment de
crisi econòmica, en el qual les empreses lligades
a les activitats turístiques estan revisant els seus
anteriors plans d’expansió. Múrcia, en aquest
punt, ha d’estudiar amb profunditat i amb una
visió de conjunt els projectes previstos per a
cadascun dels municipis costaners (i també
alguns de l’interior de la comunitat), que han
qualificat sòl per a permetre la construcció de
més de 150.000 habitatges, i apostar per un
turisme d’elevada qualitat que ofereixi entorns
agradables i experiències diferents a les que es
puguin trobar en qualsevol altra destinació.

És el moment també d’apostar, en major mesura,
per un model basat en allotjaments hotelers
més que en el turisme residencial, basat en l’ad-
quisició d’un segon habitatge a la regió. Aquest
segon model genera més costos i consumeix
més territori, provocant, en suma, un major im-
pacte ecològic alhora que genera un menor
impacte econòmic, derivat de la menor despesa
mitjana per turista dels viatgers allotjats en els
seus propis habitatges i del menor nombre de
llocs de treball generats en un model d’allotja-
ment turístic extrahoteler. Aquestes són les deri-
vades que haurien de guiar la planificació dels
nous grans projectes, entre els quals destaca l’Ac-
tuació d’Interès Regional Marina de Cope, desti-

nada a ser una de les actuacions més emblemà-
tiques de quantes es desenvolupin a la costa
espanyola els pròxims anys i que, per emplaçar-
se en un entorn que s’ha mantingut altament
preservat, ha de comptar amb els màxims nivells
de vigilància i cautela que permetin assegurar
que el seu desenvolupament es regeix seguint
les directrius marcades en el Pla Director vigent
quant a qualitat, sostenibilitat i respecte al medi
ambient.

Addicionalment, associat a la potenciació d’un
model turístic basat en la qualitat, seria conve-
nient impulsar la readaptació de les zones turís-
tiques consolidades, esponjant-les i dotant-les
de serveis que facilitin la seva descongestió i la
seva revaloració, amb la finalitat de millorar-ne la
imatge i posicionar la Regió de Múrcia com una
destinació turística altament competitiva inter-
nacionalment. La resta de plans i programes,
enfocats cap a la millora de la promoció, la for-
mació i qualificació dels treballadors del sector,
la investigació i la coordinació entre les diferents
administracions públiques, són les peces que
completen l’esquema rector de l’estratègia turís-
tica, els resultats de la qual començaran a perce-
bre’s els pròxims anys.

Com a resultat del procés de millora i expansió
del sector turístic murcià, nombrosos sectors
productius es veuran intensament impulsats en
el futur. El ple desenvolupament turístic perme-
trà la creació d’importants sinergies amb altres
sectors productius de la regió, impulsant-los i
complementant-los, fomentant la diversificació i
l’especialització productiva de nombrosos sec-
tors econòmics de rellevància. La construcció i les
seves indústries afins, els serveis immobiliaris i
empresarials, el sector hoteler, la restauració i
l’oci, la sanitat, els serveis assistencials, els ser-
veis personals de salut i bellesa, les activitats
esportives, l’ocupació pública, les activitats cultu-
rals i molts altres sectors d’activitat es veuen
directament involucrats en la prestació de ser-
veis turístics i en el desenvolupament econòmic
que comporta.
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De la mateixa manera, el major nivell de sofisti-
cació i desenvolupament que aquestes activitats
adquireixen com a resultat de la influència de la
demanda associada al turisme, reforcen la com-
petitivitat del conjunt de l’economia i redoblen
l’atractiu de la regió, que afecta no solament el
vessant turístic sinó que a més resulta un com-
ponent fonamental en l’atracció d’empreses,
inversions i nous habitants, consolidant el capi-
tal físic i humà de l’economia murciana. Totes
aquestes interrelacions sectorials, que es com-
plementen, permeten parlar del sector turístic
com una activitat econòmica capaç de liderar un
potent clúster de serveis que redundi en una
millora del nivell de benestar de la regió.

3.3.3. Altres activitats amb elevat
potencial de creixement  

D’entre les activitats econòmiques que tenen
lloc a la Regió de Múrcia, en destaquen algunes
pel seu major grau d’especialització productiva,
per la seva major eficiència relativa enfront de la
mitjana nacional o per la combinació d’ambdues
raons.

Aquestes activitats empresarials, conformades
en la seva major part pels Sistemes Productius
Locals (SPL) detectats en el Pla Industrial de la
regió, pertanyen tant a sectors innovadors rela-
cionats amb la tecnologia, la innovació o el medi
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ambient, com a activitats industrials tradicio-
nals amb possibilitats de reorientar-se cap a pro-
cessos i productes més eficients i competitius,
tals com el moble, la pedra natural, la fabricació
de maquinària, el sector naval, l’agricultura o la
construcció. D’entre tots ells, a continuació es
destaquen alguns que poden ser els motors que
encendran la metxa de la recuperació econòmi-
ca de la regió en els pròxims trimestres i puguin
donar lloc, a mitjà termini, a una estructura eco-
nòmica més avançada, diversificada i producti-
va, generadora de major valor afegit.

Químicoplàstic Els sectors químic i plàstic comp-
ten amb una gran presència a la regió, tant a tra-
vés de grans empreses (SABIC, Repsol, CLH), com
gràcies a una multitud de pimes, instal·lades
principalment a l’entorn de Cartagena i que con-
feccionen productes derivats del petroli amb
destinació a la resta de sectors productius: agro-
químics i materials de reg per al camp, envasos i
embalatges per a les manufactures, peces i com-
ponents per a la maquinària, combustibles i
altres derivats del petroli, etc. De fet, la indústria
química de la Regió de Múrcia representa per si
sola més de 700 empreses, amb un valor anual
de producció superior a 1.000 milions d’euros i
més de 7.500 llocs de treball. Aquestes dades
situen el sector químic dintre de l’economia
regional en el segon lloc en xifra de negoci i en
tercer lloc en generació d’ocupació. L’establiment
d’un clúster necessita d’una sòlida base indus-
trial, amb la qual la regió ja compta, però ha de
complementar-se amb una dotació adequada de
capital humà, tasca en la qual la Universitat Poli-
tècnica de Cartagena té un paper fonamental i
que hauria de reforçar-se amb la promoció d’iti-
neraris formatius de Formació Professional
adaptats a la demanda de les empreses del ram.
L’engegada d’un marc de cooperació adequat
entre les diferents empreses, que podria articu-
lar-se entorn d’un nou centre tecnològic dedicat
a la química i el plàstic, permetria generar im-
portants sinergies en forma de reducció de cos-
tos, obertura de nous mercats, atracció i retenció
del talent, investigació de productes, tècniques,
processos i aplicacions, etc., i situar Múrcia en
l’avantguarda internacional del sector, liderat

per les grans empreses instal·lades a la regió i
complementat per un ampli elenc de petites i
mitjanes empreses altament especialitzades i
competitives

Metalmecànic-TIC. El sector metalmecànic i de
fabricació de maquinària és un altre dels pun-
tals econòmics de la regió. Com a resultat de la
tradició naval, minera i agrícola de la comunitat,
són nombroses les empreses d’aquests sectors
que van sorgir al llarg del segle XX. Després
d’una dura reconversió industrial conseqüència
de la decadència dels grans sectors industrials
murcians, el sector metalmecànic està evolucio-
nant, i combinat amb les aplicacions TIC i la
introducció de nous materials plàstics, ha donat
lloc a importants sectors productius amb gran
potencial de desenvolupament. Tal és el cas de la
fabricació de sistemes de reg i aprofitament de
l’aigua, amb tecnologia molt avançada i compe-
titiva internacionalment, comparable en eficièn-
cia a la israeliana o nord-americana, o a les acti-
vitats de fabricació d’equips antiincendis, que
tenen a la Regió de Múrcia una àmplia represen-
tació, capdavantera en l’àmbit nacional en la
fabricació d’extintors. L’engegada efectiva d’un
clúster i la difusió de la necessitat de patentar i
exportar aquestes innovacions podria suposar el
sorgiment de noves iniciatives d’interrelació
entre aquests sectors, que donés lloc a un veri-
table conglomerat industrial de rellevància
internacional. L’orientació de l’actual Centre Tec-
nològic del Metall cap a la consecució d’aquests
objectius seria el catalitzador que podria enge-
gar el procés de gestació d’aquest clúster.

Naval i del mar. La Regió de Múrcia gaudeix
d’una mil·lenària tradició marinera, havent tin-
gut la pesca, la construcció naval i el comerç una
transcendència cabdal en el desenvolupament
de la comunitat. En l’actualitat, una cop supera-
da la traumàtica reestructuració del sector naval
espanyol, s’obre l’oportunitat d’organitzar un
clúster relacionat amb el mar, recolzat en la in-
dústria tradicional assentada a la regió i reforçat
amb l’engegada del Centre Tecnològic Naval i del
Mar, la missió del qual és reforçar les relacions
intersectorials entre les drassanes de construc-
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ció i reparació naval, la indústria auxiliar naval, la
nàutica d’esbarjo, els armadors i companyies
navilieres, el transport marítim, la pesca i aqüi-
cultura marines, l’oceanografia i l’explotació de
recursos marins amb finalitats terapèutiques,
totes elles, activitats amb un elevat potencial de
creixement. A manera d’exemple, caldria desta-
car el desenvolupament de la aqüicultura i els
avanços registrats a la regió, on s’està portant a
terme un projecte pioner en el marc del projecte
europeu d’investigació SELFDOTT, liderat pel
centre Oceanogràfic de Múrcia de l’Institut
Espanyol d’Oceanografia, centrat en l’estudi de
la reproducció i cria en captivitat de la tonyina
vermella, un peix d’elevat valor comercial els
caladors del qual estan cada vegada més sobre-
explotats i que constitueix el principal producte
pesquer produït per l’aqüicultura murciana,
seguit per les explotacions de llobarros i orades.

Transports, logística i fred industrial. El sector del
transport per carretera té a Múrcia un dels seus
màxims exponents a escala nacional, derivat de
la puixança del sector agrícola de la regió, que
expedeix mercaderies a la resta d’Espanya i Euro-
pa. De la mateixa manera, Múrcia compta també
amb una de les més importants flotes d’Espanya
de transport en fred. El know-how generat en el
sector, al costat de la potenciació de les infraes-
tructures, pot situar la comunitat com a node
internacional de transport i logística, recolzat en
el Port de Cartagena per als trànsits interconti-
nentales. Per a assolir la màxima eficiència i com-
petitivitat del sector serà necessari, no obstant
això, lluitar contra la seva excessiva atomització i
promoure la creació de grans grups de transport
amb seu a la comunitat, que actuïn com a verita-
bles agents logístics intermodals.

Hàbitat. Múrcia també gaudeix d’una impor-
tant tradició en la fabricació de mobiliari, cen-
trada a la ciutat d’Iecla. La unió d’aquest sector
amb el de l’extracció de pedra natural i la terris-
seria moderna podria donar lloc a la constitució
d’un clúster hàbitat de rellevància internacional,
que conjuminés el disseny i la decoració a la

producció d’aquests sectors, originant una in-
dústria més àmplia però capaç d’oferir un pro-
ducte unitari centrat en la venda de serveis de
disseny d’interiors, de major valor afegit. L’evolu-
ció d’aquest sector, i la seva interrelació amb el
de la construcció bioclimàtica i sostenible, pot
revolucionar la forma de gestió dels espais inte-
riors de la regió i reforçar la potència productora
i exportadora que aquestes branques d’activitat
presenten en l’actualitat de forma separada.

Energia i medi ambient. Avui dia Múrcia és una
comunitat exportadora neta d’energia gràcies a
la instal·lació al Valle de Escombreras de les cen-
trals de cicle combinat del Pol Energètic. El supe-
ràvit energètic de la regió sembla haver eclipsat
la necessitat d’augmentar la potència ins-
tal·lada, per la qual cosa les energies renovables
no han tingut encara el desenvolupament pre-
vist en el PERM. Múrcia ha d’aprofitar l’enorme
potencial amb el qual compta per a gestionar
centrals eòliques, solars (amb especial incidèn-
cia en la solar termoelèctrica, amb major estabi-
litat en el subministrament a la xarxa), biomas-
sa (aprofitant els residus agrícoles, forestals i
urbans per a la seva valorització energètica), que
li permetria ser un referent nacional en la pro-
ducció, tant d’origen renovable com no renova-
ble, explorant tècniques que permetin una
millora en l’eficiència i una reducció de les emis-
sions GEH. Seria el moment, per tant, d’elaborar
una planificació estratègica del sector energètic
a mitjà i llarg termini, donant major pes a les
renovables i a la investigació en producció i
emmagatzematge d’energia, i introduint models
més sostenibles basats en la microgeneració
(producció energètica en el lloc de consum, mit-
jançant instal·lacions de petites dimensions, res-
pectuoses amb el paisatge i de menor impacte,
ja que impliquen evitar el transport energètic a
llocs allunyats de la zona en la qual es produeix
aquesta energia).
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3.4. Societat del 
coneixement
L’anàlisi dels indicadors relacionats amb els
recursos que ha destinat la Regió de Múrcia a la
R+D reflecteix l’important esforç que hi ha realit-
zat la comunitat els últims anys. No obstant això,
els resultats no són encara satisfactoris i la regió
haurà de reforçar la tendència de creixement
observada fins ara perquè l’activitat innovadora
comenci a calar en el desenvolupament econò-
mic i social.

En aquest sentit, és imprescindible que es duguin
a terme iniciatives encaminades a millorar l’en-
torn innovador, consolidar la societat i l’economia
del coneixement i fomentar la innovació empre-
sarial.

3.4.1. L’esforç en R+D 
i innovació a Múrcia

Segons les dades de l’INE, la Comunitat Autòno-
ma de la Regió de Múrcia ha arribat als 248
milions d’euros el 2007 en despesa interna desti-
nada a R+D, la qual cosa suposa un increment del
28,6% respecte a l’any anterior. D’aquesta mane-
ra, la despesa realitzada per la regió s’ha situat al
voltant del 2% respecte al total nacional, incre-
mentant la seva participació respecte a anys
anteriors. Comparant la ponderació de la despe-
sa murciana en R+D sobre el total espanyol amb
el pes de la Regió de Múrcia quant a PIB sobre
l’agregat nacional (2,6% en termes corrents),
encara s’aprecia una menor especialització de l’e-
conomia de la regió en aquest àmbit.
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L’evolució de la despesa interna en R+D mostra
un elevat dinamisme en la comunitat, amb un
creixement del 145,1% entre 2001 i 2007, incre-
ment molt superior al registrat en el conjunt
d’Espanya (114,3%).

D’aquesta manera, l’esforç inversor de la Regió de
Múrcia en R+D ha arribat al 0,9% el 2007, fet que
suposa un creixement respecte a 2001 de 0,3
punts percentuals, però lluny de l’esforç realitzat
en el conjunt d’Espanya (el valor del qual s’ha
situat en 1,3% el 2007) i encara més de l’establert
per l’Estratègia de Lisboa (3%).

Amb tot, a pesar de l’important esforç en R+D
que ha realitzat la Regió de Múrcia els últims

anys, la despesa interna en R+D per habitant
segueix situant-se per sota de la xifra nacional
en el període estudiat (2001-2007), fet que afir-
ma la necessitat de seguir destinant recursos al
reforç de les polítiques d’impuls de la despesa en
R+D a la comunitat.

Pel que fa a la innovació en l’àmbit empresarial,
l’Enquesta sobre Innovació Tecnològica en les
Empreses (INE) mostra que Múrcia se situa el
2007 entre les comunitats autònomes amb més
empreses innovadores per cada 100 (1,8), fet que
suposa una major difusió de la innovació entre la
trama empresarial de la regió.
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3.4.2. El sistema murcià 
d’innovació 

El Pla de Ciència i Tecnologia Regió de Múrcia
2007-2010 (PCTRM 2007-2010) és el resultat de
diverses reunions entre els diferents organismes
que conformen el Sistema de Ciència, Tecnologia
i Empresa de la Regió (administració regional,
universitats, centres tecnològics i d’investigació
i empreses) que vol incrementar la investigació i
el desenvolupament tecnològic i afavorir la in-
novació empresarial per a crear un teixit produc-
tiu més competitiu que segueixi aportant valor
afegit a l’economia regional. Els seus grans eixos
d’actuació són:

• Ciència, cultura i societat
• Múrcia capital humà
• Múrcia investiga
• Múrcia innova
• Mobilitat i internacionalització

La proposta per a l’elaboració del nou Pla de
Ciència i Tecnologia de la Regió de Múrcia par-
teix del concepte de plataforma o clúster del
coneixement, que pretén constituir-se en un ins-
trument integrador dels diversos actors del sis-
tema de ciència i tecnologia en grups orientats a
la generació i explotació del coneixement cientí-
fic en camps identificats. Els projectes estratè-
gics del Pla se centren en els clústers següents:
Sostenibilitat, Biosanitari, Agroalimentari, Naval
i del Mar i Patrimoni, Cultura i Societat.

En el marc d’aquest Pla es troba el Programa
d’Infraestructures d’Investigació, entre les prin-
cipals accions del qual està la creació i engegada
de dues grans instal·lacions cientificotècniques
singulars: la Plataforma d’Investigació en Recur-
sos Hídrics i l’Observatori Oceanogràfic Costaner
de la Regió de Múrcia, en col·laboració amb el
Ministeri de Ciència i Innovació. Aquestes dues
instal·lacions, al costat de l’Institut Mixt, amb el
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Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC), en Aliments Vegetals i Salut i altres qua-
tre infraestructures a construir amb el cofinan-
çament dels fons FEDER R+D+I del Programa
Operatiu 2007-2013, conformen el mapa d’in-
fraestructures de la regió, que té com a objectiu
beneficiar la competitivitat econòmica i el pro-
grés científic de la comunitat.

A la Regió de Múrcia, els Parcs Científics i Tecno-
lògics (PCyT) es converteixen en espais de quali-
tat per al sistema de CTE (Ciència, Tecnologia i
Empresa) regional. Estan dissenyats per a enco-
ratjar la formació i el creixement d’empreses

basades en el coneixement i d’altres organitza-
cions d’alt valor afegit pertanyents al sector ter-
ciari, normalment residents en els Parcs. Addi-
cionalment, posseeixen un organisme estable
de gestió que impulsa la transferència de tecno-
logia i fomenta la innovació entre les empreses i
organitzacions usuàries dels mateixos.

Els espais previstos per a la ciència i la tecnolo-
gia són:

• Fundació Parc Científic de Múrcia (FPCM)
• Parc Tecnològic de Fuente Álamo (PTFA)
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Els espais de la societat del coneixement es con-
formen també a través dels centres tecnològics,
l’objectiu dels quals rau en la generació, desenvo-
lupament, transferència i difusió de la innovació
en les empreses murcianes, dotant-les d’expe-
riència i coneixement en la concepció i execució
de polítiques tecnològiques. Addicionalment, les
universitats contribueixen a la generació del
coneixement, permetent que la ciència i la tec-
nologia arribin a la societat. Són deu els centres
tecnològics i tres les universitats que conformen
aquest espai.

Finalment, amb l’objectiu de potenciar la inno-
vació dins les empreses, la Conselleria d’Econo-
mia i Hisenda de la Regió de Múrcia, a través de
la seva Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació, ha creat el programa
“Múrcia pimes en xarxa”, que té l’objectiu de
proporcionar assessorament en TIC, individual i
gratuït, a pimes, micropimes i autònoms de la
Regió de Múrcia amb la finalitat de garantir que
les pimes obtinguin un informe de diagnòstic i
un pla de millora. Així, les petites i mitjanes em-
preses tindran la informació necessària per a
orientar les seves inversions en TIC per tal de
millorar-ne la productivitat actual i futura.

3.4.3. Les TIC a Múrcia

La implantació de les Tecnologies de la Informa-
ció i les Comunicacions en les petites i mitjanes
empreses murcianes és un element fonamental
per a millorar el negoci. Segons l’Enquesta d’Ús
de TIC i Comerç Electrònic de l’INE, el 94,8% de
les empreses de la Regió de Múrcia accedeixen a
Internet mitjançant alguna solució de banda

ampla. Aquest percentatge es troba per sota de
la mitjana espanyola.

Pel que fa a la utilització de serveis per Internet,
els serveis de postvenda i de prevenda es poden
considerar com un ús més específic i avançat
d’Internet per a les empreses. En aquest cas,
Múrcia se situa per sota de la mitjana en més de
quatre dècimes de punt, tan sols el 33,3% utilit-
za aquest tipus de servei. Addicionalment, de les
empreses murcianes amb connexió a Internet,
tan sols el 52,1% disposa de lloc/pàgina web, dei-
xant entreveure que les empreses de la regió
presenten una baixa penetració de les TIC i que
els queda encara camí per recórrer.

És important determinar si l’ús que fan les
empreses murcianes de les TIC és eficient, ja que
això determina el valor afegit que generen, així
com el seu avantatge competitiu. Els principals
indicadors de l’e-valor empresarial (valor afegit
empresarial derivat de l’ús eficient de les TIC)
mostren que el 20,1% de les empreses murcia-
nes disposen de sistemes informàtics per a rea-
litzar comandes o reserves en línia, i se situen
lleugerament per sota de la mitjana espanyola.

Respecte a altres aspectes com el control intern
de recursos i factors de producció, tan sols el
19,4% de les empreses murcianes té sistemes
per a compartir informació sobre compres/ven-
des ERP (Enterprise Resource Planning) i el 22,4%
compta amb sistemes per a gestionar informa-
ció de clients CRM (Customer Relationship Ma-
nagement). Ambdós indicadors estan per sota
de la mitjana nacional.
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3.5. Sostenibilitat ambiental
“La qualitat ambiental i el desenvolupament terri-
torial equilibrat i intel·ligent són una preocupació
global que troben un repte encara major en el
desenvolupament urbanístic del litoral mediterra-
ni. En resposta a aquesta preocupació, l’estratègia
de sostenibilitat territorial i ambiental articula
mecanismes de prevenció, correcció i restauració
que garanteixin l’ordenació del territori sostenible
des de la perspectiva econòmica, ambiental i
social”.

Aquest extracte del Pla Estratègic de la Regió de
Múrcia denota una enorme preocupació per l’o-
cupació massiva del litoral mediterrani murcià i
per la necessitat de desenvolupar una política
d’ordenació territorial coherent amb la implanta-
ció d’un model econòmic, social i ambiental sos-
tenible.

Múrcia posseeix un destacat patrimoni natural
que, en bona mesura, ve condicionat per les
característiques bioclimàtiques del sud-est es-
panyol. Els seus limitats recursos hídrics la in-
clouen dintre del conjunt de zones semiàrides
del planeta, fet que la dota d’una enorme singu-
laritat, però també de fragilitat davant la pressió
de les activitats humanes. La seva històrica espe-
cialització agrícola, impulsada per unes condi-
cions d’insolació extraordinàries i per la presèn-
cia del riu Segura, que va permetre el regadiu, ha
hagut d’enfrontar-se a l’escassetat d’aigua, que

n’ha condicionat, en el passat i també en el pre-
sent, l’economia, estructura social i el desenvolu-
pament.

La irrupció del turisme de masses a la costa àrida
murciana ha suposat una major competència per
l’aigua entre l’agricultura i aquest nou sector eco-
nòmic, i una intensificació en la recerca del recurs
a l’exterior i en l’eficàcia de la seva gestió. Però, a
més, la forta pressió urbanística lligada al turis-
me, sobre la base de models expansionistes i
grans consumidors de sòl i aigua, genera conti-
nus problemes ambientals, com l’avanç de la
desertificació o la degradació d’ecosistemes cos-
taners i arenals. L’avanç del procés de desertifica-
ció té greus impactes sobre la fauna i la flora,
però també sobre les societats i les seves econo-
mies, tal com assenyala la Resolució 58/211 de
l’Assemblea General de Nacions Unides.

L’aprovació del Pla Estratègic de la Regió de Múr-
cia 2007-2013 (PERM) suposa per a la comunitat
autònoma dotar-se d’un “instrument de planifica-
ció a llarg termini, que permet identificar man-
ques, objectius i compromisos ambientals per a
aconseguir un desenvolupament sostenible”.
Aquest document, al costat d’altres iniciatives i
estratègies impulsades pel Govern Regional,
assenyala les orientacions en la recerca d’un sis-
tema més sostenible. No obstant això, la mate-
rialització de tots els objectius que recull aquest
text de referència ve condicionada pel nivell de
coherència entre els seus principis i les pròpies
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actuacions que es desenvolupen al llarg del terri-
tori, així com del pes que s’atorgui al benefici
col·lectiu enfront del particular.

El present capítol analitza breument la situació
de la Regió de Múrcia en matèria ambiental ate-
nent a tres indicadors sensibles: els canvis en l’ús
del sòl, els recursos hídrics i la seva gestió, i
l’energia i el canvi climàtic. L’anàlisi es completa
amb un balanç dels processos, iniciatives i ac-
cions que, des de les administracions públiques i
des del sector privat, tracten d’avançar cap a un
model territorial més sostenible a Múrcia.

3.5.1. Indicadors de sostenibilitat
ambiental 

Canvis en l’ús del sòl
El sòl és un recurs escàs que cal gestionar de
forma prudent. A la Regió de Múrcia, més del 50%

de la superfície està dedicada a les activitats agrí-
coles; un 40% són zones forestals; un 3,2%, sòls
urbanitzats; un 1,4%, superfícies d’aigua i un 0,1%,
zones humides23. De les comunitats autònomes
amb un percentatge de superfície agrícola su-
perior al 50% (Andalusia, Balears, Castella-La
Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i Múrcia), la
Regió de Múrcia és una de les que suporta una
major extensió d’espai urbanitzat (3,2%), només
superada per Balears (amb un 6%).

Amb relació a la dinàmica interna, destaca el fort
creixement de les superfícies artificials entre els
anys 1987 i 2000, un 62%, un dels increments
majors de tot Espanya, centrat a l’àrea metropoli-
tana de Múrcia capital i al litoral costaner.

Entre les diferents categories de superfícies arti-
ficials, destaca l’increment de les dedicades als
transports, amb un augment del 833,7%, segui-
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23 Dades procedents de l’informe “Canvis en l’Ocupació del Sòl”, de l’Observatori de Sostenibilitat d’Espanya,
any 2006.
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des de les superfícies en construcció (228,3%),
zones esportives i recreatives (170,4%) i els espais
industrials i comercials (151,9%).

Encara que l’increment de la superfície ocupada
pel teixit urbà pròpiament dit és aparentment
reduït, ha estat sobre la base de tipologies edifi-
catòries consumidores de sòl i recursos: la urba-
nització laxa i exempta. De les gairebé 20.000
hectàrees dedicades al teixit urbà, el 57% és teixit
urbà continu; el 25,4%, urbanitzacions exemptes
i/o enjardinades, i el 17,6%, estructura urbana
laxa. En el període de temps analitzat (entre 1987
i 2000), són aquestes dues darreres tipologies
urbanístiques les que més han crescut, un 17,7% i
un 83%, respectivament. A més, podem suposar
que l’extensió de les superfícies artificials a Múr-
cia ha seguit sent intensa. Si acudim a les dades
ofertes pel Ministeri de Foment en relació amb
els visats de direcció d’obra nova sol·licitats a
Múrcia entre 2000 i 2008, les noves edificacions
tant d’ús residencial com no residencial, si s’ha-

guessin construït, haurien ocupat una superfície
de 5.430 hectàrees, que caldria sumar al 3,2% de
superfície artificial (36.596 ha) amb la qual ja
compta la comunitat autònoma.

Els usos agrícoles són els que major superfície
ocupen a la regió, una mica més de 640.000 hec-
tàrees l’any 2000 (un 56,2%), el 40% de les quals
estan dedicades a diversos cultius de regadiu,
localitzades principalment al Camp de Carta-
gena, la vall del Segura i la vall del Guadalentín.
A pesar que, en termes absoluts, el nombre d’hec-
tàrees agrícoles ha anat disminuint des de 1987
(un 1,2% menys), cada vegada l’ús és més inten-
siu: disminueixen les parcel·les dedicades al secà
(-18,1%) i augmenten les regades, especialment
els fruiters (23,3% els cítrics i 28,7% altres frui-
ters), però també les herbàcies (12,7%) i altres
zones de regadiu (83,9%). Aquesta reducció de la
superfície dedicada a l’agricultura no només es
deu a la substitució del secà pel regadiu, sinó
també a la transformació en sòl artificial.
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Les característiques bioclimàtiques de Múrcia la
situen com una regió àrida i, en ocasions, semi-
desèrtica, afectada per la desertització. L’acció
humana accelera aquests processos fins i tot allà
on no es donen de forma natural, i provoquen el
que s’anomena desertificació. Segons un estudi
del Programa de Lluita contra l’Erosió i la Deser-
tificació de la Regió de Múrcia (PEDREMU) elabo-
rat per l’INUAMA24, unes 658.000 hectàrees
tenen risc de desertificació, en ser susceptibles
de veure’s afectades per erosió, salinització dels
sòls, sequeres o incendis. La franja costanera és la
zona més vulnerable a aquest tipus de proces-
sos. La Regió de Múrcia, juntament amb Catalu-
nya, Comunitat Valenciana i Andalusia, ocupa de
forma artificial més del 20% del seu primer qui-
lòmetre de costa. En el cas de Múrcia, aquesta
pressió s’associa al creixement urbanístic pro-
duït pel turisme, i la seva principal conseqüència
és la degradació dels ecosistemes litorals i
marins, així com la sobreexplotació dels recursos
hídrics.

Recursos hídrics i la seva gestió
La Regió de Múrcia pateix un balanç hídric defici-
tari, és a dir, consumeix un major volum d’aigua
del que disposa. Les recurrents sequeres i un
model econòmic basat en l’agricultura intensiva
de regadiu i en el turisme augmenten les neces-
sitats del recurs, fet que ha generat, d’una banda,
la sobreexplotació de les reserves subterrànies i,
per l’altra, la construcció de transvasaments des
d’altres conques hidrogràfiques i el desenvolupa-
ment de tecnologies que permetin un millor ús
dels recursos disponibles. Del volum total dispo-
nible d’aigua potabilitzada l’any 2006, 153.488
milers de metres cúbics, tan sols el 23,2% (35.562
milers m3) és de captació pròpia, 27.967 milers de
m3 dels quals provenen de fonts superficials
(78,6%) i 7.595 (21,4%) són aigües subterrànies.

El consum d’aigua per a proveïment públic s’ha
incrementat des de l’any 2000 en un 63%, pas-

sant dels 73.847 milers de m3 als 120.262 de l’any
2006. Per sectors, són les llars les que consumei-
xen un major percentatge de l’aigua distribuïda,
gairebé un 70%, seguides de les activitats econò-
miques25 (que consumeixen el 23,4%), els con-
sums públics (6,8%) i altres (0,8%). A pesar de l’es-
cassetat de recursos, el consum per habitant i dia
se situa a Múrcia en els 166 litres, lleugerament
per sobre de la mitjana nacional (160 litres), i molt
allunyada de la comunitat que menys consumeix,
Navarra, amb 128 litres. No obstant això, i en el
marc d’una política de sensibilització i estalvi pro-
moguda pel Govern Regional, Múrcia és una de
les comunitats autònomes on més es paga per
aquest recurs, 1,53 euros per metre cúbic l’any
2006 (enfront de 1,08 litres per metre cúbic de
mitjana a Espanya).

El sector de l’agricultura és un gran consumidor
d’aigua a Múrcia. L’any 2006 va tenir un consum
de 527.511 milers de m33, gairebé un 68% dels
recursos procedents del subsòl. Per espècies de
cultiu, el regadiu (fruiters, patates i hortalisses)
és el que més consumeix, un 80% de l’aigua dis-
ponible. Segons les tècniques de reg utilitzades,
el degoteig representa gairebé el 87%, encara
que el reg per gravetat encara representa l’11,3%.

Quant al tractament de les aigües residuals, la
Regió de Múrcia depura fins a un 94% del volum
recollit, i supera la mitjana nacional, que se situa
en el 89%. Així mateix, la comunitat autònoma
destaca per l’alt percentatge d’aigua reutilitzada
que gestiona, 108.653 metres cúbics al dia, és a
dir, un 37% enfront de tan sols el 10% a escala
nacional.

La prioritat que el Govern Regional atorga al
recurs aigua es destaca en el PERM 2007-2013, el
qual assenyala diversos objectius, línies i projec-
tes emblemàtics dirigits a impulsar un ús més
racional i sostenible de l’aigua. Així mateix, la
implementació del Programa AIGUA per part del
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24 Institut de l’Aigua i el Medi Ambient de Múrcia.

25 No incorpora l’aigua consumida pel sector agrícola de regadiu.



Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí a
través d’ACUAMED, desenvolupa infraestructures
i actuacions que pretenen incrementar la dispo-
nibilitat del recurs i millorar-ne la gestió i l’ús
sota criteris de sostenibilitat ambiental i social a
tota la conca mediterrània.

Energia i canvi climàtic
Considerant que el sector energètic és un dels
majors emissors de Gasos d’Efecte Hivernacle
(GEH), el gran repte que es presenta a la societat
en l’actualitat és fer compatible el nivell de qua-
litat de vida que proporciona l’ús de l’energia
amb l’ús responsable dels recursos i amb la pre-
venció del canvi climàtic. Per això, Múrcia comp-
ta amb dos textos de planificació que aborden la
qüestió de l’energia i una llei que en regula la
producció a partir de les energies renovables i
l’ús i eficiència energètica.

Des de l’any 2006, Múrcia ha deixat de ser una
regió deficitària des del punt de vista energètic
gràcies al Pol Energètic de Cartagena, on es loca-
litzen diverses centrals de cicle combinat que
generen més de 9.800 MWh. Així, mentre que el
consum ha experimentat un creixement del
70,1% entre 2000 i 2007, la producció ho ha fet
en un 610,8%, passant d’un saldo d’intercanvis
deficitari (4.588 GWh el 2005) a un saldo exce-
dentari el 2007 (-2.070 GWh).

Quant al mix energètic regional, el 97% de la po-
tència instal·lada (4.255 MW) l’any 2007 corres-
pon a formes de producció no renovables, amb
especial significació, tal com ja s’ha comentat,
del cicle combinat. El 3% restant, és a dir, 132 MW,
prové de les fonts renovables, entre les quals
destaca l’eòlica, amb 90 MW de potència, segui-
da de la solar (29 MW), i la hidràulica (10 MW).
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Aquesta situació denota un cert retard de cara a
complir amb els objectius marcats per la Planifi-
cació Energètica Regional (PER). El Pla estableix
una aportació de renovables per a l’any 2012 del
13% del consum, un punt percentual més que la
quota establerta per al total d’Espanya. No obs-
tant això, aquesta aportació era del 2,6% l’any
200726. Per tecnologia, el grau d’avanç en relació
amb les previsions és escàs en totes, sent la més
avantatjada l’energia eòlica, amb un desenvolu-
pament del 10,6% sobre l’objectiu fixat pel PER.

La preocupació general per l’escalfament global,
provocat per un augment ràpid i excessiu dels

nivells de CO2 en l’atmosfera, ha fet reaccionar el
Govern Regional i ha creat els instruments per a
reduir les emissions GEH, per a prevenir i per a
adaptar-se a les noves condicions generades pel
canvi climàtic. El desenvolupament econòmic
que ha experimentat Múrcia els últims anys i les
noves plantes de generació energètica al Valle de
Escombreras han provocat un increment dels
GEH del 49,1% entre 1990 i 2005, i arriba als 8,74
milions de tones de CO2 equivalents. Per sectors,
els transports contribueixen de forma més signi-
ficativa, amb un 36,8%, seguits per l’agricultura
(19,1%), la indústria (17,3%) i el sector energètic
(17,0%)27.
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26 Aquesta dada s’ha calculat amb les dades d’energia adquirida al règim especial de renovables i la dada de
demanda (b.c.) per a Múrcia el 2007 de l’informe “El Sistema eléctrico por Comunidades Autónomas” de Red Eléc-
trica Española.

27 Cal suposar un increment de l’aportació al volum total d’emissions del sector energètic des de l’any 2006-2007
com a conseqüència de l’engegada de les plantes de cicle combinat del Valle de Escombreras, al municipi de
Cartagena.

Font: Estratègia de la Regió de Múrcia davant el Canvi Climàtic, 2008-2012
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En l’anàlisi del comportament que aquests sec-
tors han mostrat des de l’any 1990, s’observa una
reducció de les emissions en els sectors regulats
pel mercat de drets d’emissió, és a dir, la indústria
i l’energia, mentre que sectors no regulats o difu-
sos, com l’agricultura, la gestió de residus sòlids
urbans i, de forma especial, els transports, han
sofert increments destacats.

3.5.2. Processos i accions envers
la sostenibilitat 

A continuació, es realitza un recorregut per les
accions i instruments que institucions públiques
i privades murcianes posen a funcionar amb
l’objectiu que les activitats humanes provoquin
el menor impacte possible sobre el medi natural,
incentivant alhora desenvolupament sostenible
i cohesió social.

Actuacions públiques
Des del Govern Regional es promou tant la crea-
ció d’eines per a un desenvolupament més sos-
tenible de la comunitat autònoma, com iniciati-
ves sectorials per a empreses i administració. En
materia de sostenibilitat territorial i ambiental,
l’Objetiu-Estratègia 3 del PERM marca les priori-
tats o compromisos següents:

• Mantenir la distribució poblacional entre zones
rurals i urbanes (en una proporció de 40%-50%).

• Augmentar la producció d’energia amb tecno-
logies renovables fins a assolir el 13% del con-
sum regional.

• Augmentar la gestió i tractament sostenible
dels residus urbans mitjançant la construcció
d’un ecoparc a cada municipi.

• Actuar almenys en 250.000 hectàrees d’hàbi-
tats naturals per a garantir-ne la conservació i
protecció, així com sobre 330 espècies de flora
i 50 de fauna.

Per a assolir a aquests objectius, el PERM asse-
nyala una sèrie d’objectius intermedis que es
recolzen en uns projectes emblemàtics, així com
en altres iniciatives col·lectives i instruments
sectorials en vigor. La coherència entre tots ells
és un requisit imprescindible per a implantar
amb èxit un model de desenvolupament basat

en els criteris de sostenibilitat. S’assenyalen a
continuació els textos de planificació i projectes
emblemàtics, vigents o previstos, més rellevants
per a la protecció mediambiental:

• En matèria d’ordenació territorial, existeixen
en l’actualitat dos instruments normatius, les
Directrius i Pla d’Ordenació Territorial del Lito-
ral de Múrcia, i les Directrius i Pla d’Ordenació
Territorial del Sòl Industrial, que marquen les
bases del model territorial en política indus-
trial i en l’àmbit costaner. El PERM estableix
com a objectiu per al desenvolupament dels
altres instruments d’ordenació territorial l’any
2010.

• Estratègia Regional per a la Conservació i l’Ús
Sostenible de la Diversitat Biològica 2003-2012.
A fi de complir amb els preceptes de l’Estratè-
gia Espanyola per a la Conservació i l’Ús Soste-
nible de la Diversitat Biològica, l’estratègia
regional mira de frenar la pèrdua contínua de
biodiversitat.

• Planificació Energètica Regional 2003-2012 i
Llei 10/2006, de 21 de desembre, d’Energies Re-
novables i Eficiència Energètica. Proposen les
bases d’una política energètica sostenible, que
prevalgui la producció mitjançant fonts renova-
bles així com l’estalvi i ús eficient dels recursos.

• Estratègia de la Regió de Múrcia enfront del
Canvi Climàtic (ERMCC). Desenvolupa tres ob-
jectius generals, i) reduir les emissions de GEH
tant en el sector regulat com en el sector difús,
ii) conèixer els impactes del canvi climàtic i la
vulnerabilitat dels sistemes humans i naturals
de la regió enfront del mateix, i iii) adaptació,
entesa com a compromís, amb la societat mur-
ciana, per a minimitzar els impactes del canvi
climàtic.

• Agència de Gestió de l’Energia de la Regió de
Múrcia (ARGEM). Els seus objectius són impul-
sar el desenvolupament de les energies reno-
vables mitjançant la difusió dels seus avantat-
ges, així com promoure un ús més eficient de
l’energia en tots els sectors.
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• Observatori per a la Sostenibilitat Territorial i
Ambiental Regió de Múrcia (OSERM). Nascut el
2007 a partir d’un conveni entre el Ministeri de
Medi Ambient, Medi Rural i Marí i la Universi-
tat de Múrcia, i en el marc del PERM, porta a
terme un seguiment de la sostenibilitat de la
regió a partir d’indicadors econòmics, socials i
ambientals.

• Observatori Regional del Canvi Climàtic (ORCC).
Es tracta, igual que l’OSERM, d’un projecte
emblemàtic del PERM, que té per finalitat realit-
zar el seguiment del procés d’adaptació al canvi
climàtic d’activitats productives i serveis, així
com ser un espai de referència per al coneixe-
ment, la investigació i la informació en aquesta
matèria.

• Centre de R+D per a l’ús eficient de l’aigua.
Forma part, al costat del projecte anterior, de
l’Objectiu 2 “Foment de la Societat del Coneixe-
ment” del PERM. La seva engegada confirmarà
la prioritat que suposa l’aigua en el desenvolu-
pament sostenible de Múrcia.

• Escola de Desenvolupament Sostenible. Es
crea en el marc del Pacte Social pel Medi
Ambient com a espai virtual per a l’educació i
difusió en clau de sostenibilitat.

Finalment, i en matèria de sostenibilitat local,
Múrcia compta amb l’Oficina Regional de l’Agen-
da Local 21, creada a partir d’un acord de col·labo-
ració entre les conselleries d’Indústria i Medi
Ambient i la Federació de Municipis de la Regió
de Múrcia, l’objectiu de la qual és prestar serveis
de suport, impuls i divulgació de les agendes 21
locals. Aquesta iniciativa es veu reforçada per
l’engegada de la Xarxa de Municipis Sostenibles
de la Regió de Múrcia, RedMur 21, una plataforma
per a l’intercanvi d’experiències mediambientals
entre els municipis murcians. Segons les dades
de l’Informe de Sostenibilitat Local de l’Observa-

tori de Sostenibilitat d’Espanya (OSE), l’any 2007,
el 71% dels municipis murcians estaven immer-
sos en el procés d’Agenda Local 21.

Actuacions privades 
La implantació d’un model de desenvolupament
que incorpori els criteris de sostenibilitat és un
procés l’èxit del qual depèn del nivell d’implica-
ció de tots els agents territorials, no solament de
les administracions públiques, sinó també del
sector privat i dels ciutadans a títol individual. De
forma especial, el sector empresarial és, en bona
mesura, responsable de la degradació mediam-
biental, ja que la seva activitat genera impactes
negatius sobre l’entorn i els recursos. Com a part
fonamental de la societat, l’empresa ha de deixar
de focalitzar-ne els esforços exclusivament en
l’assoliment de beneficis, per a ocupar una posi-
ció proactiva en la conservació i protecció del
medi ambient.

Un indicador que ens permet mesurar el grau
d’implicació de les empreses en la protecció del
medi ambient és el nivell d’implementació de
Sistemes de Gestió Mediambiental (SGMA).
Sobre la base de les dades ofertes per la Comis-
sió Europea per a l’Eco-Management and Audit
Scheme o Reglament Comunitari de Ecogestió i
Ecoauditoria (EMAS), i per AENOR per a la Norma
ISO 14001, a la Regió de Múrcia existeix un total
de 187 entitats que han desenvolupat un d’a-
quests dos SGMA (18 EMAS i 169 ISO 14001), la
qual cosa suposa, segons les dades del Directori
Central d’Empreses (DIRCE, de l’INE), tan sols el
0,17% de les unitats empresarials de la regió, un
percentatge una mica inferior a la mitjana nacio-
nal (0,19%).

En matèria de Responsabilitat Social Corporativa
(RSC)28, el Govern Regional ha promogut també
iniciatives de caràcter voluntari per les quals les
empreses i entitats adherides es comprometen
amb el desenvolupament sostenible i amb la
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28 “La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la forma de conducir els negocis de les empreses que es carac-
teriza per tenir en compte els impactes que tots els aspectes de llurs activitats generen sobre els seus clients, plan-
tilla, accionariat, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general”. Observatori de Responsabilitat
Social Corporativa.



protecció i conservació dels ecosistemes natu-
rals de la Regió de Múrcia enfront del canvi cli-
màtic. El Pacte Social pel Medi Ambient de Múr-
cia és un instrument per a avançar en la
coresponsabilitat pel desenvolupament sosteni-
ble basat en 10 objectius estratègics, a partir
dels quals, cada empresa o organització presen-
ta un document en el qual fixa els seus compro-
misos de responsabilitat. L’adhesió al Pacte i el
compliment d’aquests compromisos suposa la
utilització de la marca “Compromís amb el De-
senvolupament Sostenible”, així com avantatges
fiscals i competitius. Segons l’informe de resul-
tats després del primer any de vigència del

Pacte, la situació a la fi del 2007 era de 551 enti-
tats adherides, el 81% de les quals són empreses
(447) i la resta (104), organitzacions col·lectives.
El 41,4% del total de signants, és a dir, 228, havien
presentat, en la data indicada, els seus compro-
misos de responsabilitat.
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Font: http://ec.europa.eu/, AENOR i DIRCE
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En el marc del Pacte Social, sorgeix la iniciativa
RSCO2. Permet compensar de forma voluntària
les emissions de GEH a l’atmosfera per part de
les entitats empresarials i associatives, i contri-
buir així a la creació d’un fons regional destinat a
finançar projectes de conservació i millora dels
ecosistemes naturals murcians que actuïn com a
albellons de CO2. També en aquest cas, les enti-
tats adherides obtenen un certificat de compen-
sació d’emissions, emès per la Conselleria de
Medi Ambient i Ordenació Territorial de Múrcia, i
una marca identificativa.
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Els 10 objectius per als compromisos de responsabilitat ambiental

1. Minimitzar el consum de materials i
d’energia en la producció de béns
i serveis.

2. Minimitzar la utilització i dispersió de
substàncies perilloses per a la salut i el
medi ambient en la producció de béns
i serveis.

3. Potenciar la reutilització i reciclabilitat
dels materials i minimitzar la producció
de residus, abocaments i emissions.

4. Preservar els recursos naturals i
promoure l’ús dels renovables.

5. Minimitzar els efectes sobre la
biodiversitat.

Font: Pacte Social pel Medi Ambient a la Regió de Múrcia, 2006-2007, informe de resultats

6. Allargar la durabilitat dels productes i
incrementar la intensitat de servei de
béns i serveis.

7. Potenciar l’ecoinnovació i el desenvolupament
d’activitats econòmiques sostenibles.

8. Potenciar la cultura del desenvolupament
sostenible a través de la informació,
la formació i conscienciació ambiental.

9. Contribuir a la preparació per a minimitzar
els impactes del canvi climàtic en l’economia
i la societat regional.

10. Contribuir a fer de la regió un referent
mediterrani de progrés envers el
desenvolupament sostenible.



4. Balanç
estratègic i línies
d’acció
Els capítols precedents aporten materials hetero-
genis més o menys coneguts. Es tracta ara d’or-
denar-los molt sintèticament en un balanç de
fortaleses i debilitats que pugui sotmetre’s al
contrast d’amenaces i oportunitats a les quals
s’enfronta la regió. D’aquest exercici, en sorgirà
una invitació a l’acció. No es tracta només d’ela-
borar una mera llista d’elements DAFO, sinó d’ex-
treure’n una visió articulada de les vies de reno-
vació de les actuacions possibles perquè la Regió
de Múrcia segueixi avançant cap al progrés, en
una conjuntura adversa i canviant però que pre-
senta nous estímuls per a treballar i mirar cap al
futur amb esforç i optimisme.

Les debilitats i les fortaleses són elements d’en-
torn intern a la regió, que els agents locals poden
controlar, corregir o reforçar, mentre que les ame-
naces i oportunitats són elements d’entorn
extern aliens al control dels agents locals, però
que aquests poden evitar o de les quals poden
beneficiar-se de manera activa adoptant les
estratègies oportunes.

L’anàlisi DAFO s’aplicarà a les diferents dimen-
sions de l’economia murciana i els seus entorns
demogràfics, territorials, institucionals i de sec-
tors i àrees sensibles tal com s’han abordat en
aquest informe. A fi de simplificar el tractament
que segueix, reduint-lo a l’essencial, donada la
variada gamma d’elements considerats en aquest
diagnòstic, aquestes dimensions s’han agrupat
de la manera següent: (i) població, territori, in-
fraestructures, medi ambient i suport institucio-
nal, (ii) convergència i clusterització d’activitats
productives i (iii) estructura empresarial, empre-
nedoria i innovació.

4.1. Balanç de Debilitats,
Amenaces, Fortaleses i
Oportunitats
Les conclusions que es podrien obtenir d’una
anàlisi DAFO de la Regió de Múrcia vénen deter-
minades per tres factors clau: 1) les oportunitats
que es desprenen de la posició geogràfica de la
Regió de Múrcia, en el corredor mediterrani
peninsular, 2) l’extraordinari procés de creixe-
ment demogràfic experimentat els últims anys,
paral·lel, encara que superior, al seu dinamisme
econòmic i 3) la configuració de l’estructura sec-
torial murciana que, davant l’aguda recessió per
la qual transita l’economia mundial, ha de reo-
rientar-se cap a un model més productiu i basat
en la generació de valor afegit. El primer factor
constitueix en si mateix una font d’avantatge
competitiu si es potencien els elements dina-
mitzadors del creixement associats a l’estratègi-
ca posició geogràfica i climàtica de la regió, que
poden possibilitar un increment del nivell de
prosperitat de la comunitat sobre la base del
desenvolupament de l’agroindústria, el turisme,
les comunicacions i la logística, sempre que s’es-
cometin les inversions en infraestructures pro-
gramades que reforçarien l’accés als mercats
europeus. El segon factor constitueix un impor-
tant recurs econòmic, derivat de l’increment del
capital humà disponible a la regió, si bé es fa
necessari avançar en el nivell de formació mitjà
del conjunt de la societat, amb la finalitat d’as-
solir un model productiu basat en l’excel·lència.
L’augment de la població suposa cert perill ja
que el creixement de l’atur pot col·locar en risc
d’exclusió una part important de la població de
la comunitat. El tercer factor clau, la reorientació
del model productiu, compta amb un fort suport
per part de l’Administració Regional, que ha ela-
borat una àmplia planificació estratègica de la
qual es desprenen iniciatives com el Pla Indus-
trial o el II Pla de Ciència i Tecnologia, que poten-
cien l’impuls dels Sistemes Productius Locals i la
generació de clústers del coneixement. En totes
aquestes actuacions serà necessària la implica-
ció plena dels agents econòmics pertanyents a
l’àmbit privat i del conjunt de la societat de la
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regió per a assolir l’efectiu procés de transforma-
ció de l’estructura productiva. En aquest sentit, la
crisi pot suposar un clar esperó per a accelerar el
ritme d’aquesta transició, alhora que suposarà
nous reptes que obligaran a aguditzar l’enginy
per a sortejar-los i reprendre la senda del creixe-
ment econòmic.

A continuació exposem de forma més detallada
el balanç de debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats de la regió.

Des del vessant de les debilitats, la primera ca-
racterística que crida l’atenció és l’existència de
desequilibris territorials tant en termes de po-
blació com d’activitat. Igual que ha succeït en
gran part del país, Múrcia s’ha caracteritzat per
concentrar el creixement a les àrees del litoral i a
les zones urbanes i metropolitanes, en detri-
ment de les comarques de l’interior, com a con-
seqüència de l’especialització productiva i les
possibilitats de desenvolupament endogen, que
han impulsat el creixement lligat al turisme
vacacional i residencial, la proliferació d’activi-
tats industrials i el desenvolupament d’activitats
administratives i de serveis. No obstant això, ha
d’assenyalar-se que, malgrat ser un fenomen
comú a Espanya, en el cas de la Regió de Múrcia
l’impacte ha estat de menor intensitat, gràcies a
l’existència de poblacions de grandària intermè-
dia que actuen com a capital comarcal i centre
de prestació de serveis en el seu àmbit rural cir-
cumdant. Aquestes ciutats mitjanes i petites
han viscut un procés d’accelerat de creixement
demogràfic els últims anys com a conseqüència
del boom migratori. No obstant això, segueix
sent notable la diferent densitat de poblament
entre les comarques del nord-est i nord-oest de
la regió respecte a l’àrea metropolitana de Múr-
cia capital i la franja litoral de la comunitat.

La dinàmica del poblament està estretament lli-
gada amb la tendència d’ocupació del territori;
així, Múrcia és una de les comunitats autòno-
mes que més ha vist créixer el seu percentatge
de nou sòl artificial29. A més, malgrat disposar de

bona part del litoral en unes condicions d’escas-
sa explotació turística que contrasta amb la
situació en la resta de comunitats costaneres,
gran part del mateix s’ha urbanitzat o està pro-
gramat per a ser-ho en un futur pròxim. Aquest
factor constitueix una debilitat ja que augmen-
ta el desequilibri territorial, rebleix el sòl de la
primera línia de costa, posa en perill els paisat-
ges i ecosistemes costaners i consumeix gran
quantitat de recursos, dificultant la sostenibili-
tat del model de creixement. Així mateix, l’ocu-
pació massiva de sòl agreuja els problemes
endèmics de la regió, i fa necessari un augment
constant de les dotacions d’infraestructures per
al transport, decantant el balanç hídric cap a un
dèficit estructural més profund, reforçant els
processos de desertització i desertificació, etc. Es
fa necessària una revisió amb detall del marc
estratègic de planificació territorial mitjançant
l’engegada dels plans sectorials i territorials
encara no desenvolupats i mitjançant la readap-
tación a les actuals condicions econòmiques d’a-
quells que ja hagin estat aprovats. El compli-
ment dels objectius del Pla Estratègic en matèria
d’energies renovables seria també de gran ajuda
per a la consecució d’una estructura productiva
més sostenible.

La menor renda per capita de la comunitat se-
gueix descansant en un mercat de treball inefi-
cient, basat en l’ús intensiu de mà d’obra amb
escassa qualificació i de baix cost que, a més, ha
vist frenat el seu procés de convergència respec-
te a la mitjana nacional a causa del robust nivell
de creixement de la incorporació de nous habi-
tants a la regió. L’augment de la població ha fet
possible un fort creixement basat en l’expansió
del factor treball, obviant millores en la producti-
vitat de l’economia murciana. El favorable com-
portament del mercat laboral murcià ha generat
en canvi unes elevades taxes de temporalitat i un
alt nivell d’economia submergida, dificultant el
necessari procés de requalificació, especialització
i professionalització que permetria guanys de
competitivitat. La crisi econòmica també té un
important paper en la transformació del mercat
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laboral, amb nefastes conseqüències en aquest
cas: temporalitat a la baixa, però no gràcies a la
conversió dels contractes d’aquests treballadors
en indefinits, sinó com a conseqüència del trànsit
de bona part dels treballadors temporals cap a
l’atur o l’economia informal.

A aquestes debilitats, cal afegir-hi els pitjors re-
sultats respecte a la mitjana nacional en matè-
ria d’estructura empresarial, caracteritzada per
ser poc densa i estar especialitzada en sectors
productius tradicionals, amb empreses de gran-
dària mitjana menor. Addicionalment, el sector
privat encara presenta serioses dificultats a l’ho-
ra d’incorporar-se a la societat del coneixement,
amb una menor representació relativa en temes
de R+D+I i TIC i un sistema de transferència de
tecnologia de la universitat a l’empresa encara
insuficient. El sistema productiu regional ha de
bregar també amb altres problemes, com la com-
plexitat d’alguns procediments i tràmits admi-
nistratius, l’escassa qualificació que posseeixen
tant treballadors com empresaris o les dificultats
de finançament derivades de la crisi.

Pel que fa a les fortaleses, el creixement demo-
gràfic permet el desenvolupament de noves
activitats productives amb la finalitat de cobrir
les demandes dels nous pobladors, alhora que
suposa un xoc positiu en el mercat laboral, que
redobla la seva flexibilitat i la seva capacitat per
a ser font de creixement econòmic. Una població
amb un elevat nivell de treballadors estrangers i
amb una menor taxa d’envelliment permet aug-
mentar considerablement la taxa de creixement
potencial de l’economia ja que el nombre d’habi-
tants susceptibles d’incorporar-se a la població
activa és relativament major.

D’altra banda, les millores de les infraestructures
de transport de carretera i l’establiment dels
Centres Integrats de Transport milloren la con-
nectivitat del territori, que haurien de ser com-
plementats mitjançant l’aposta pel ferrocarril
(alta velocitat i mercaderies), el nou aeroport
internacional i l’ampliació del Port de Cartagena,
projectes que es troben en diferents fases d’exe-
cució. La millora de les infraestructures permetrà
potenciar els sectors agrícola i turístic. Respecte
a les infraestructures hídriques, l’eficiència asso-

lida en l’ús de l’aigua afavoreix el desenvolupa-
ment econòmic a pesar de la mancança de
recursos hídrics en la comunitat.

També l’extensió de la cultura del diàleg social a
la regió apareix com un actiu addicional per a la
millora de la competitivitat internacional de les
empreses murcianes, ja que ha fet possible el
sorgiment d’una estratègia de desenvolupa-
ment altament consensuada de la qual han sor-
git importants documents i programes. D’aques-
ta planificació estratègica, se’n deriva gran part
dels plans de suport amb els quals l’Administra-
ció Regional pretén reforçar l’economia i que són
importants marcs de referència per al desenvo-
lupament de l’activitat en la política industrial.
Així, són punts forts de la regió el Pla Industrial i
Pla Regional de Ciència i Tecnologia, amb els
consegüents resultats: la identificació de sectors
amb potencial de clusterització o el desenvolu-
pament de les infraestructures de suport, impul-
sades i portades a terme tant des de la iniciativa
pública (centres i parcs tecnològics i científics)
com des de la iniciativa privada (Pol Energètic de
Cartagena, clúster agroalimentari, plantes sec-
tor quimicoplàstic).

Finalment, dintre de les fortaleses de la comuni-
tat, cal parlar de les positives característiques
que es desprenen de la seva estructura producti-
va, tals com la gran tradició emprenedora,
comercial i exportadora dels ciutadans murcians,
que des de fa dècades venen els seus productes
en qualsevol racó del món, una taxa d’activitat
emprenedora similar a la mitjana nacional, un
gran dinamisme en el creixement en innovació
empresarial i expansió de les TIC, el potent
suport del Govern Autonòmic a través de figures
com l’INFO, la creació de nous models de relació
amb les empreses (finestreta única de l’empre-
nedoria, Investor Café, etc.) i la capacitat formati-
va propiciada per les tres universitats. El suport
de l’Administració es veu reforçat mitjançant
l’impuls addicional d’agents privats, com la
CROEM, l’AJE o el CEEIM.

Pel costat de les amenaces que planen sobre la
regió, convé diferenciar-ne tres grans grups.
D’una banda, aquelles relacionades amb la con-
juntura econòmica, com l’increment de l’atur, la
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pèrdua d’atracció demogràfica, la destrucció del
teixit empresarial o les limitacions pressupostà-
ries que impedeixen el desplegament de les
polítiques de foment de l’activitat emprenedora
i innovadora. En segon lloc, hem de tenir en
compte les amenaces procedents de la pèrdua
de competitivitat de la regió, ja sigui pel mante-
niment de les inèrcies econòmiques d’anys ante-
riors, amb minsos creixements de la productivi-
tat, o pel fre en infraestructures i polítiques
vitals per a assegurar el sosteniment econòmic
de la regió i tendents a mitigar els retards que
pugui acumular respecte a la mitjana nacional
en matèria d’infraestructures (AVE, aeroport de
Corvera, ampliació del Port del Cartagena al Gor-
guel, fi del transvasament Tajo-Segura, ralentit-
zació del projecte del Parc Científic, etc.), tecno-
logia, R+D+I, etc. En tercer lloc, cal esmentar
aquelles amenaces sorgides d’un creixement
deslligat del desenvolupament sostenible, com
la degradació dels ecosistemes, l’augment del
dèficit hídric, o l’increment dels residus urbans,
agrícoles i industrials.

Quant a les oportunitats, en bona mesura guar-
den una estreta relació amb les amenaces, ja
que no són més que el revers d’aquestes, si s’ob-
tenen els mitjans per a aturar-les i convertir-les
en palanques de desenvolupament. Tal és el cas
de l’amenaça d’un menor creixement demogrà-
fic de la regió, que si es dóna d’una forma lleu,
pot mitigar l’increment de la taxa d’atur regio-
nal i impulsar una economia menys depenent
del creixement de la mà d’obra i més basada, per
tant, en l’increment de la productivitat i l’eficièn-
cia. De la mateixa manera, igual que existeixen
riscos que es retardin les infraestructures, la seva
execució en un escenari a mitjà termini presen-
ta múltiples oportunitats en el camp del desen-
volupament, ja que millora la connectivitat i la
competitivitat de la regió.

També sorgeixen com importants oportunitats
el ple desplegament de les eines estratègiques i
d’ordenació territorial i sectorial, que donarien
lloc a una economia millor planificada i un
entorn territorial més cohesionat i de major
qualitat. En aquest sentit, la crisi també es mos-

tra com una oportunitat. En primer lloc, perquè
obre la possibilitat de replantejar el model de
creixement urbanístic i turístic de la regió, i es
pot apostar a partir d’ara per un creixement
basat en el respecte al medi ambient, la disponi-
bilitat de recursos i la cura del paisatge. En segon
lloc, perquè permetrà un canvi en el patró d’as-
signació de recursos productius, fomentant la
potenciació dels sectors identificats a la regió
com Sistemes Productius Locals (analitzats en
l’apartat 3.1.) que poden donar lloc a processos
de clusterització, així com el desenvolupament
d’altres sectors emergents (energia solar i altres
energies renovables, medi ambient, cultura, etc.).
Aquestes tendències es veuran recolzades per
l’aposta de les diferents administracions en l’en-
fortiment de l’emprenedoria, la societat del
coneixement i la innovació per a tractar d’impul-
sar el tan anhelat canvi de model productiu.

Finalment, resulta imprescindible esmentar les
oportunitats que s’obren davant la Regió de
Múrcia a partir del desenvolupament dels sec-
tors agroalimentari i turístic, que dins la comu-
nitat tenen un elevat potencial de millora i reco-
rregut. La fortalesa dels sectors associats a
l’agroindústria, com les tecnologies de reg, la
traçabilitat, el transport i la logística de fred, les
tècniques agrícoles i els processos industrials
alimentaris poden suposar una font de know-
how que permeti a les empreses murcianes
situar-se en l’avantguarda tecnològica mundial i
exportar coneixement en forma de tecnologies,
processos i patents. A més, aquests sectors
tenen davant seu el repte d’orientar-se cap a les
noves demandes del consumidor en matèria de
qualitat: productes agrícoles ecològics i amb
denominació d’origen, associats a la dieta medi-
terrània. La qualitat ha de ser un referent per al
sector turístic, apostant pels espais poc massifi-
cats i socialment, econòmicament i ambiental-
ment sostenibles, basats en el model d’allotja-
ment hoteler.

Tots aquests elements del balanç DAFO es resu-
meixen degudament ordenats en el quadre
següent:
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Població,
territori,
infraestructures,
medi ambient
i suport
institucional

Convergència 
i clusterització
d’activitats 
productives

• Desequilibris territorials en el poblament

• Intensa ocupació urbanística del litoral 

• Escassa diversificació de mitjans de transport
i insuficient intermodalitat

• Balanç hídric deficitari

• Intensos processos de desertització i
desertificació

• Escàs desenvolupament dels objetius del PER
en energies renovables

• Escàs desenvolupament dels instruments
d’Ordenació Territorial

• Lenta convergència en termes per capita 
amb Espanya i Europa

• Model productiu basat en sectors 
tradicionals intensius en mà d’obra poc 
qualificada 

• Escàs increment de la productivitat

• Intensa desocupació, temporalitat i economia
submergida

• Dependència dels productors agraris de 
les vendes a grans distribuïdores 
internacionals. Escàs interès a fer el pas a la
transformació, generadora de més valor 
afegit davant la bona relació amb 
distribuïdors. Problemes d’estabilitat en la 
producció i els preus

• Model turístic basat en l’expansió 
residencial

• Demografia: intens creixement, ampli 
percentatge de població estrangera,
població jove 

• Reforç eix Múrcia-Cartagena

• Millora de les infraestructures: àmplia xarxa de
carreteres de gran capacitat i Centres Integrats 
de Transport

• Condicions geogràfiques favorables per a 
l’agricultura intensiva, el turisme i la logística
internacional

• Eficient gestió de l’aigua, tecnologies d’irrigació 
a l’avantguada mundial

• Cultura del pacte i del diàleg social: Pla Estratègic
de Desenvolupament R. M., Estratègia davant el
Canvi Climàtic, Pacte Social pel Medi ambient,
Pacte per l’Educació, II Pacte per l’Estabilitat en
l’Ocupació, etc.

• Increment del PIB, en taxa mitjana anual, mig
punt per damunt de la mitjana nacional entre
2000-2008

• Planificació estratègica: Pla Industrial de la Regió
de Múrcia i II Pla Regional de Ciència i Tecnologia,
detecció de SPL o clústers

• Xarxa de Centres Tecnològics

• Parc Científic Múrcia

• Consolidació del Parc Tecnològic de Fuente 
Álamo

• Pol Energètic de Cartagena

• Presència d’activitats industrials d’alt valor afegit
(química fina, producció agrícola de 4a i 5a
gamma) 

Balanç DAFO - Regió de Múrcia
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Població,
territori,
infraestructures,
medi ambient
i suport
institucional

Convergència 
i clusterització
d’activitats 
productives

• Pèrdua de dinamisme demogràfic, marxa 
d’immigrants desocupats

• Abundant mà d’obra desocupada i sense 
qualificació

• Degradació dels ecosistemes costaners 
i marítims per la intensa urbanització i la 
proliferació de ports esportius

• Endarreriments en les infraestructures de
transport aeri i ferroviari

• Augment del consum d’aigua (proveïment
i regadius)

• Fi del transvassament Tajo-Segura 

• Sobreexplotació d’aqüífers

• Important volum de residus industrials 
i agrícoles

• Fort increment de les emissions de GEH per
Escombreras

• Crisi econòmica i financera mundial

• Fre en la convergència amb Espanya i la zona
euro per la vulnerabilitat del teixit productiu
murcià davant l’actual crisi

• Ralentització en la consolidació del Parc
Científic Múrcia

• Deslocalització empresarial

• Pèrdua de competitivitat empresarial binomi
costos-innovació

• Dependència dels productors agraris de les
vendes a grands distribuïdores internacionals.
Creixement de la competència (Marroc,
Turquia)

• Fort increment demogràfic passat. Mà d’obra 
jove disponible que pot reciclar-se

• Menor increment de la població a futur pot
accelerar el procés de canvi a una economia més
competitiva

• Desenvolupament i compliment dels plans 
estratègics programats

• La crisi com oportunitat per a un replantejament
de l’ordenació territorial i la urbanització.
Ordenació territorial policèntrica

• Desenvolupament d’infraestructures de 
transport: aeroportuàries, ampliació Port de
Cartagena, futura xarxa d’AVE, projecte FerrMed,
intermodalitat

• Desenvolupament d’infraestructures hídriques i
actuacions Acuamed: dessalació, modernització 
i reutilització

• Potenciació dels SPL identificats en el Pla
Industrial 

• Oportunitats d’expansió per als sectors vinculats
al clúster agroalimentari (tecnologies de reg,
investigación primeres matèries, etc.) envers 
posicions de lideratge mundial

• Creixement de la demanda global de productes
ecològics i associats a la dieta mediterrània

• Creixement de la demanda de noves ofertes
turístiques de caràcter sostenible i de qualitat.
Desenvolupament de complexos turístics 
sostenibles

• Gran potencial de desenvolupament de les 
energies renovables

Balanç DAFO - Regió de Múrcia
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Estructura
empresarial,
emprenedoria i
innovació

• Baixa densitat empresarial respecte a la 
mitjana espanyola (encara que propera)

• Predomini de las micropimes

• Activitat emprenedora allunyada de les 
regions líders

• Gap en inversió en R+D respecte a Espanya i
Europa 

• Limitada transferència de tecnologia
Universitat-Empresa 

• Escassa qualificació d’empresaris i 
treballadors

• Manca de suport financer del sistema bancari
per la crisi

• Tramitació administrativa complexa respecte 
a altres CA

• Destrucció del teixit empresarial per la crisi i
fre a l’emprenedoria

• Restriccions pressupostàries limitadores dels
suports a la R+D+I

• Presència de 3 universitats a la regió 

• Tradició emprenedora i comercial

• Taxa d’Activitat Emprenedora i potencial 
emprenedor en línia amb la mitjana nacional i
europea

• Regió dinàmica en innovació empresarial 

• Expansió de les TIC en les empreses

• AAPP proactiva: INFO, Finestreta Única de 
l’emprenedoria, Investor Café, Plan Emprenem i
Programa Emprenedors, etc.

• Existència d’agents impulsors de l’emprenedoria
(CROEM, AJE, etc.)

• L’impuls a l’emprenedoria, la societat del 
coneixement i la innovació com a prioritat del
Govern Regional i Estatal

• La crisi com oportunitat per a la reassignació 
de les prioritats d’inversió envers el capital 
productiu

Balanç DAFO - Regió de Múrcia

Debilitats Fortaleses

Amenaces Oportunitats



4.2. Estratègies DAFO 
i línies d’acció
Una vegada elaborada la matriu DAFO per a la
Regió de Múrcia, convé aturar-se a pensar en algu-
nes línies estratègiques per al desenvolupament

econòmic i social futur de la regió. Per això, s’han
descompost les diferents orientacions estratègi-
ques en 4 grups, en funció de les interrelacions
debilitats/fortaleses i amenaces/oportunitats
que estiguin presents, com es mostra en l’esque-
ma adjunt.
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Fortaleces Debilitats

Estratègia Ofensiva Estratègia Proactiva
Consisteix a orientar-se envers Consisteix a treballar per a 

Oportunitats oportunitats seleccionades superar les debilitats aprofitant
que millor s’ajusten les oportunitats existents

a les fortaleses existents

Estratègia Reactiva Estratègia Defensiva
Consisteix a utilitzar les fortaleses  Consisteix a establir un “pla 

Amenaces per a reduir la vulnerabilitat davant defensiu” per a evitar les  
les amenaces existents amenaces quan les debilitats

són insuperables

A continuació passem a enumerar les estratègies
més importants.

Una Estratègia Defensiva consisteix a prendre
una posició defensiva enfront de les amenaces
que planen sobre la regió quan les debilitats són
insuperables. En aquest cas, l’amenaça més
apressant en el curt termini ve derivada de la
crisi econòmica i financera que s’inicià l’estiu de
2007 i que afectarà intensament les economies
espanyola i murciana, almenys fins a mitjan any
2010. El grau d’intensitat de la caiguda de l’acti-
vitat i l’ocupació en els trimestres futurs depen-
drà no només de factors externs, sinó també de
les debilitats i fortaleses de l’economia regional.
Així, el retard relatiu de la regió en els indicadors
de renda per capita, innovació i desenvolupa-
ment empresarial, un mercat de treball basat en
l’abundància de mà d’obra de baix cost i una
especialització productiva en sectors més expo-
sats al cicle econòmic pot comportar un major
impacte social i econòmic de la desacceleració

econòmica en la regió. La crisi serà severa amb
alguns col·lectius socials especialment afectats,
entre els quals trobaríem, a més dels tradicio-
nals grups vulnerables i amb major risc d’exclu-
sió (immigrants, dones i joves), els aturats amb
escassa qualificació professional expulsats dels
sectors de la construcció, la indústria tradicional
i els serveis.

Al costat de la crisi, la pèrdua de competitivitat
de l’economia regional –com a conseqüència del
menor creixement de la productivitat o del limi-
tat avanç en el procés d’eliminació del diferen-
cial entre la dotació d’infraestructures, tecnolo-
gia i innovació del sistema productiu murcià
respecte a la mitjana nacional–, també suposa
una amenaça per a la regió. Per això, el Programa
Estratègic ha d’anar encaminat a impulsar la
competitivitat territorial i mitigar els efectes no-
cius de l’actual crisi sobre l’activitat i l’ocupació
en el llarg termini, apostant per aquest motiu
per una millora dels factors productius regionals



a través de la millora de les infraestructures, el
capital productiu i el capital humà, per això s’ha
d’avançar en el foment de les polítiques d’educa-
ció, innovació, emprenedoria i penetració de les
TIC en llars i empreses.

De la mateixa manera, s’ha d’apostar per un crei-
xement basat en la sostenibilitat, a fi d’assegurar
que el creixement futur s’assenta sobre unes
bases sòlides que permetin mantenir una eleva-
da taxa de creixement potencial sense menys-
capte social o ambiental. Aconseguir un creixe-
ment intern de qualitat és l’única via per a sortir
enfortits, mitjançant l’“activació dels recursos
endògens per a l’anticipació d’escenaris desfavo-
rables”. Per a abordar tots aquests reptes, es pro-
posen les vies d’acció següents:

• Aposta per un pla de política social que redueixi
l’impacte negatiu de la crisi sobre els col·lectius
socials amb especials dificultats.

• Engegada de forma efectiva del II Pacte per l’Es-
tabilitat en l’Ocupació, posant fre a la temporali-
tat injustificada, que permetrà reduir l’elevada
rotació laboral i els seus problemes associats
(falta de formació, professionalització, producti-
vitat, seguretat laboral, etc.).

• Reforç de la inspecció laboral i fiscal per a com-
batre l’economia submergida.

• Impuls de les polítiques públiques que afavorei-
xin l’emprenedoria, la introducció de les TIC en
les famílies i empreses i la R+D+I, concentrant
els esforços en aquelles branques productives
que podrien ser clau en el futur de la regió, per a
reforçar la competitivitat i evitar la fugida d’em-
preses i talent.

• En l’àmbit de reforç de la competitivitat, reduc-
ció de la càrrega administrativa a les empreses,
simplificant i unificant procediments.

• Establiment d’acords entre l’Administració i els
empresaris i el sistema financer per a la recupe-
ració dels nivells de crèdit i per permetre el fi-
nançament de nous projectes empresarials eco-

nòmicament viables i evitar estrényer el circu-
lant de les empreses.

• Aposta per la reivindicació del manteniment del
transvasament Tajo-Segura i/o la readaptació
del balanç hídric mitjançant l’optimització de la
dessalació, reutilizació i l’eficiència en les tècni-
ques de reg i abandó d’àrees de regadiu menys
productives i eficients.

Una Estratègia Proactiva busca aprofitar les
oportunitats existents per a superar les debilitats
de la regió. En aquest cas, les oportunitats es
deriven, per estrany que sembli, de la crisi, que
pot ser l’element catalitzador del canvi de model
productiu que la regió requereix per a ser més
competitiva. Així, la reorientació dels factors de
producció cap als sectors identificats com poten-
cialment clusteritzables, juntament amb la
potenciació de les infraestructures i l’aposta de
l’Administració per l’emprenedoria, les TIC i la
innovació, poden afavorir l’enfortiment de l’es-
tructura econòmica murciana i augmentar-ne el
potencial de creixement a llarg termini. El pro-
grama estratègic es basaria en la identificació de
les oportunitats existents per a la superació de
les debilitats, apostant pel desenvolupament
dels recursos endògens de la regió. Un programa
d’“activació de recursos endògens per a la mate-
rialització d’oportunitats” que podria basar-se en
les línies d’acció següents:

• Reforç de les polítiques i accions dirigides a la
millora de la formació i qualificació de la pobla-
ció per a enfortir les bases del creixement futur,
posant-se com objectiu la incorporació d’un
major nombre de joves a l’educació postobliga-
tòria i universitària, el foment del talent i la cul-
tura de l’esforç.

• Requalificació de la mà d’obra aturada, poten-
ciant l’aprenentatge de tècniques de recerca
efectiva d’ocupació i l’autoocupació, orientant
els programes de formació cap a sectors amb
elevat potencial de creixement.

• Elaboració d’un programa d’actuacions que
aprofitin el sistema urbà actual de la regió per a
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millorar l’equilibri territorial, reforçant, a més de
l’eix Cieza-Múrcia-Cartagena, el triangle Llorca-
Águilas-Mazarrón, i l’eix interior Iecla-Jumella-
Caravaca i la seva projecció cap a Alacant i
Andalusia.

• Aprofitament de les infraestructures existents i
planificades per a organitzar un entramat logís-
tic intermodal que reforci la competitivitat de
les empreses murcianes pal·liant-ne la llunya-
nia respecte als mercats centreeuropeus.

• Aposta pels agents que poden suposar una di-
namització de la incorporació de les empreses i
la societat murciana a la societat del coneixe-
ment, la innovació, etc., com l’INFO, els centres
tecnològics o el Parc Científic.

• Reforç de les polítiques d’atracció i creació
d’empreses tecnològiques, redoblant esforços
per a assegurar el manteniment i la reinversió
de les empreses instal·lades a la regió, evitant-
ne la deslocalització.

• Foment d’un major nivell de transferència tec-
nològica entre la Universitat i l’Empresa. Utilit-
zació en major mesura dels recursos de les tres
universitats de la comunitat per a enfortir la
investigació i posar-la al servei del teixit pro-
ductiu.

• Promoció de la creació de vivers empresarials i
espais de transferència investigadora, reforçant
el paper de l’INFO, dels dentres tecnològics i del
Parc Tecnològic.

• Desenvolupament i execució de les directrius
d’ordenació territorial i sectorial, evitant les an-
teriors tendències de creixement del sòl urbà,
industrial i agrícola de regadiu, afavorint la
coordinació entre municipis i la compatibilitza-
ció dels usos del sòl. Llançament d’un pacte
regional en el marc del diàleg social, per a pro-
moure el desenvolupament sostenible, que
animi a revisar els plans urbanístics redactats
abans de la crisi.

• Aprofitament del desenvolupament i el creixe-
ment de les infraestructures hídriques projec-

tades i en construcció a la regió, de l’avanç de
les tècniques de reg i de la planificació territo-
rial per a desincentivar els creixements agríco-
les i urbans que demandin més aigua de la dis-
ponible per a reduir el dèficit hídric de la regió.

• Suport als grups agroindustrials per a establir
acords amb els productors agrícoles, generant
major valor afegit, afavorint-se mútuament per
l’estabilitat de preus i collites i evitant la de-
pendència sectorial de les grans cadenes de dis-
tribució.

• Consolidació del creixement del sector de les
energies renovables, posant l’accent en l’ener-
gia solar termoelèctrica, amb grans possibili-
tats d’expansió a la regió, i l’eòlica, afavorint la
consecució dels objectius de l’Estratègia Regio-
nal enfront del Canvi Climàtic i del Pla Estratè-
gic regional quant a la seva participació en el
mix de generació.

Una Estratègia Reactiva utilitza les fortaleses
tangibles i intangibles de la regió per a enfrontar-
se a les amenaces, pal·liant-ne els efectes o con-
vertint-les en oportunitats. Com comentàvem
anteriorment, les principals amenaces se centren
en la crisi econòmica, la pèrdua de competitivitat
de les empreses de la regió i els resultats d’un
creixement deslligat de la sostenibilitat. Entre les
fortaleses que permetran enfrontar-s’hi millor, es
pot assenyalar l’elevat creixement demogràfic
dels últims anys, que ha dotat la regió de nova
població jove que s’ha integrat en la població
activa, augmentant el creixement potencial de
l’economia; el creixement realitzat i previst de les
infraestructures, que potencien la connectividad
de la regió; la transcendència de la cultura del
diàleg social, que ha originat un alt nivell de con-
sens i una bona relació de programes que defi-
neixen les principals línies estratègiques per al
futur de la comunitat; la presència de dos sectors
que segueixen tenint una elevada projecció, clús-
ter agroindustrial i el turisme, i l’existència de
sectors clusteritzables detectats (SPL); la tradició
emprenedora, comercial i exportadora; el suport
de l’Administració Regional a la potenciació d’un
model productiu basat en el coneixement, a tra-
vés de les seves conselleries, l’INFO i els diversos



programes i infraestructures de suport del conei-
xement i de transferència de tecnologia a les
empreses (Xarxa de Centres Tecnològics, Parc
Científic, Parc Tecnològic, les tres universitats de
la comunitat); el creixement experimentat per la
inversió en TIC i innovació els últims anys, etc. Les
propostes següents pretenen materialitzar les
fortaleses per a superar les amenaces, buscant la
“posada en valor dels recursos endògens per a
contrarestar les amenaces”:

• Disseny d’un programa per a aprofitar l’abun-
dant població jove que ara s’afegeix a l’atur,
fomentant-ne la tornada al sistema educatiu
mitjançant l’engegada de passarel·les d’accés a
l’educació de grau mitjà, a través de Programes
de Qualificació Professional Inicial o altres cur-
sos modulars que permetin millorar-ne la for-
mació i qualificació.

• Aprofitament del creixement de les infraestruc-
tures de transport i del coneixement, així com
del suport de l’Administració a les TIC i la inno-
vació per a traslladar al teixit empresarial i al
conjunt de l’economia millores de costos i efi-
ciència que reforcin la competitivitat del teixit
empresarial i l’economia murciana. Establiment
d’un compromís d’inversió a mitjà i llarg termi-
ni que reforci l’estratègia de millora de la com-
petitivitat, emmarcat en el diàleg social.

• Foment dels SPL i els sectors agroindustrial i
turístic mitjançant la concentració d’esforços
i recursos de l’Administració i els empresaris i
treballadors en el seu desenvolupament, per a
assolir una recuperació sostinguda i sostenible
a la sortida de la crisi.

• Utilització de l’actual fortalesa i rendibilitat del
sector agroindustrial per a invertir en transfor-
mació alimentària i en la creació d’empreses de
4a i 5a gamma, convertint l’amenaça de la com-
petència internacional en una oportunitat per a
augmentar el valor afegit de la producció
agroindustrial murciana.

• Aprofitar la planificació estratègica realitzada i
el model de concertació social per a avançar cap

a la sostenibilitat del model social i productiu
de la regió.

Una Estratègia Ofensiva es nodriria del millor
dels casos possibles, en utilitzar les fortaleses
existents per a aprofitar les oportunitats. Com es
descrivia anteriorment, les fortaleses estarien
concentrades en el creixement demogràfic de la
regió, la millora de la dotació d’infraestructures
de transport i comunicacions, el bon diàleg
social, l’existència d’importants recursos naturals
que permeten l’expansió de la agroindústria o el
turisme, o el suport explícit de l’Administració al
canvi de model productiu a través dels seus orga-
nismes i les seves polítiques, mentre que les
oportunitats apuntarien a l’aprofitament de la
crisi per a replantejar el model de desenvolupa-
ment, o la forta inversió planificada per als prò-
xims anys, per a situar la regió en una posició de
privilegi dintre del marc competitiu internacio-
nal. En aquest cas, l’enfocament estratègic ha
d’anar encaminat a detectar les fortaleses més
rellevants de cara a les noves oportunitats dispo-
nibles. Per tant, l’estratègia ofensiva hauria de ser
una “aliança entre l’excel·lència i les oportuni-
tats per al desenvolupament” de la regió. Entre
les vies d’acció trobaríem les següents:

• Aprofitar les eines de planificació elaborades en
matèria territorial per a promoure un desenvo-
lupament ordenat, sostenible i preservador del
paisatge, millorant la qualitat urbanística dels
espais consolidats i fomentant l’eficiència, con-
tinuïtat i compatibilitat dels usos del sòl entre
els diferents municipis de la regió.

• Convertir la regió en un centre internacional de
triangulació de mercaderies, aprofitant les
ampliacions de les infraestructures terrestres,
aèries i marítimes i l’experiència acumulada en
la logística de transport en fred i l’àmplia flota
de camions amb base a la regió.

• Posar en valor el treball realitzat en el Pla In-
dustrial per a desenvolupar-ne les propostes i
centrar l’esforç inversor en els sectors identi-
ficats com a prioritaris i potencialment cluste-
ritzables.
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• Prosseguir amb la investigació en tècniques i
processos agrícoles (selecció varietal, cultiu, irri-
gació, etc.) per a millorar la competitivitat de
l’agroindústria i assolir el lideratge mundial en
l’aplicació de tecnologies agrícoles, agroindus-
trials i agroambientals. Avançar cap a un model
agroindustrial basat en la qualitat i la produc-
ció ecològica aprofitant l’increment de la de-
manda.

• Millorar el rendiment de les ajudes de l’Admi-
nistració a l’emprenedoria i la innovació recol-
zant-se en l’experiència de les associacions
empresarials (CROEM, AJE, etc.) com interlocu-
tors i certificadors de la viabilitat dels projectes
presentats i del seu grau d’execució, premiant
l’excel·lència.

• Impulsar el paper de l’INFO com a agent admi-
nistratiu interlocutor amb les empreses: 1) po-
tenciant els fòrums com l’Investor Café per a
conèixer de primera mà les necessitats de les
grans empreses de la regió per a construir alian-
ces estratègiques amb el Govern Regional i la
millora dels processos administratius, i 2) refor-
çant el programa de recerca d’oportunitats de
negoci amb la finalitat de promoure la genera-
ció de majors interrelacions entre les empreses
i els diferents sectors econòmics, donant suport
així els moviments a favor de la clusterització
de les activitats productives.

• Apostar per la finalització i consolidació de l’Ae-
roport Internacional de Corvera, negociant la
instal·lació del major nombre possible de com-
panyies aèries amb la finalitat d’augmentar el
potencial turístic de la comunitat i facilitar-ne
la constitució com a porta d’entrada de passat-
gers i mercaderies a la regió i a les comunitats
limítrofes.

• Portar a terme les directrius del Pla Director de
Turisme de la Regió de Múrcia per a convertir-la
en un referent internacional de turisme de
qualitat. Transformació del model turístic cap a
l’excel·lència, la innovació, la no-massificació i

l’oferta diferenciada, diversificada i competiti-
va, aprofitant els canvis de la demanda i la dis-
ponibilitat de sòl costaner verge. Apostar per la
requalificación dels espais turístics de la regió
per a avançar i reinventar el model de “sol i
platja” i oferir productes turístics diferenciats i
exclusius d’elevada qualitat i que atreguin un
públic potencial de major poder adquisitiu.

Convé insistir que els programes i línies d’acció
estratègics apuntats en aquesta secció són il·lus-
tratius del que es podria fer, d’una banda, i del
que, per una altra, s’està ja fent a la regió per part
dels seus actors més rellevants. El valor que
aquesta ordenació aporta rau, creiem, en l’articu-
lació estratègica de mitjans, vies i objectius al vol-
tant d’aquest balanç de debilitats i fortaleses,
amenaces i oportunitats detectat a la Regió de
Múrcia. A manera de resum es presenta el quadre
següent amb els programes i mesures il·lustra-
tius descrits en aquesta secció.



programes i mesures estratègiques per al progrés de la Regió de Múrcia

Estratègia Defensiva Estratègia Proactiva
(Debilitats-Amenaces) (Debilitats-Oportunitats)

Programa Estratègic Programa Estratègic  
d’Activació d’Activació per a

i anticipació les oportunitats

Mesures estratègiques

• Aposta per un pla de política social
que redueixi l’impacte negatiu de la
crisi

• Posada en marcha de forma efectiva
del II Pacte per l’Estabilitat en
l’Ocupació

• Reforç de la inspecció laboral i fiscal
per a combatre l’economía
submergida

• Continuació i reforç de les polítiques
públiques que afavoreixin
l’emprenedoria, TIC i la R+D+I

• Reducció de la càrrega burocràtica i
administrativa a las empreses

• Accions per a impulsar la reactivació
del crèdit a les empreses

• Aposta per la reivindicació del
manteniment del transvasament
Tajo-Segura i/o la readaptació del
balanç hídric

Mesures estratègiques

• Reforç de les polítiques i accions envers la millora
de la formació i qualificació

• Disseny d’un pla de requalificació i especialització
de desocupats

• Millora de l’equilibri territorial, reforçant, a més 
de l’eix Cieza-Múrcia-Cartagena, el triangle 
Llorca-Águilas-Mazarrón, i l’eix interior 
Iecla-Caravaca

• Organització d’un entramat logístic que reforci 
la competitivitat

• Dinamització de la incorporació de les empreses 
i la societat murciana a la societat del
coneixement, la innovació, etc.

• Reforç de les polítiques d’atracció, creació i
manteniment d’empreses, evitant-ne la
deslocalització

• Foment d’un major nivell de transferència
tecnològica entre la Universitat i l’Empresa

• Promoció de la creació de vivers empresarials i
espais de transferència investigadora

• Desenvolupament i execució de les directrius
d’ordenació territorial i sectorial. Llançament
d’un pacte per a promoure el desenvolupament
sostenible

• Desenvolupament i creixement de les
infraestructures hídriques per a reduir el dèficit
hídric de la regió

• Suport als grups agroindustrials per a establir
acords amb els productors agrícoles, evitant
dependència de la distribució

• Consolidar el sector de les energias renovables,
evitant l’increment d’emissions GEH
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programes i mesures estratègiques per al progrés de la Regió de Múrcia

Estratègia Reactiva Estratègia Ofensiva
(Fortaleses-Amenaces) (Fortaleses-Oportunitats)

Programa Estratègic de Programa Estratègic d’Aliança 
Posada en valor davant excel·lència-oportunitats

els riscos per al progrés

Mesures estratègiques

• Aprofitament de l’abundant
població jove desocupada,
fomentant-ne el retorn al sistema
educatiu i la millora de la 
formació

• Aprofitament del creixement de les
infraestructures del transport i del
coneixement per a traslladar
millores de costos i eficiència que
reforcin la competitivitat.
Establiment d’un compromís
d’inversió a mitjà i llarg termini

• Foment dels SPL i dels sectors
agroindustrial i turístic per a
aconseguir una recuperació
sostinguda i sostenible a la 
sortida de la crisi

• Foment de la inversió en
transformació alimentària i en la
creació d’empreses de 4a i 5a
gamma

• Aprofitar la planificació estratègica
realitzada i el model de concertació
social per a avançar envers la
sostenibilitat del model social i
productiu de la regió

Mesures estratègiques

• Execució de la planificació territorial per a
promoure un desenvolupament ordenat,
sostenible i preservador del paisatge 

• Convertir la regió en un centre internacional de
triangulació de mercaderies, aprofitant les
infraestructures i l’experiència acumulada en la
logística de transport per carretera i en fred

• Potenciar els sectors identificats en el Pla 
Industrial com a prioritaris i susceptibles de
clusterització

• Prosseguir amb la investigació en tècniques i
processos agrícoles per a millorar la 
competitivitat de l’agroindústria i aconseguir el
lideratge mundial

• Millorar el rendiment de les ajudes de
l’Administració a l’emprenedoria i la innovació
basant-se en l’experiència de les associacions
empresarials (CROEM, AJE, etc.)

• Impulsar el paper d’INFO com a agent
administratiu interlocutor amb les empreses

• Apostar per la finalització i consolidació de
l’Aeroport Internacional de Corvera, com a porta
d’entrada de passatgers i mercaderies a la regió i a
les comunitats limítrofes

• Impulsar les directrius del PD de Turisme per a
convertir la regió en un referent de turisme de
qualitat



5. Conclusió
No resultaria encertat finalitzar el present diag-
nòstic estratègic sense aportar, a manera de
corol·lari, les principals línies mestres que defi-
neixen actualment l’entramat socioeconòmic de
la Regió de Múrcia, així com unes pinzellades
que permetin identificar la futura evolució de la
regió una cop hagi quedat enrere l’actual fase
recessiva.

A l’inici dels anys noranta, la Regió de Múrcia par-
tia amb una posició de clar desavantatge en
nombrosos aspectes de la seva estructura econò-
mica i social, després d’haver patit una important
reconversió en el sector naval, el definitiu final
de la indústria minera regional i el desmantella-
ment de nombroses unitats de l’exèrcit assenta-
des en el port de Cartagena, processos que van
afeblir fortament l’estructura productiva de bona
part de la comunitat.

L’evolució de la regió els últims anys no és fàcil-
ment definible amb un sol adjectiu, ja que pre-
senta importants clarobscurs. El lector haurà
pogut reconèixer al llarg del desenvolupament
del present diagnòstic una regió que ha gaudit
d’un poderós creixement, sustentat, això sí, sobre
uns pilars que davant l’actual conjuntura mos-
tren fissures que posen en qüestió la sostenibili-
tat d’un model econòmic en el qual encara té un
important paper l’agricultura i els seus sectors
afins, la indústria manufacturera tradicional i els
serveis de baixa qualificació, i en el qual, a més, el
sector de la construcció ha exercit un inusitat
protagonisme que, en ocasions, ha pogut eclipsar
el sorgiment d’altres iniciatives empresarials que
apostessin per la generació d’un major valor afe-
git i per estratègies productives de llarg termini.
El creixement s’ha basat així en un accelerat pro-
cés d’incorporació a l’activitat de la població
femenina i els nous immigrants, que han ocupat
llocs de treball, en general, amb escasses necessi-
tats de qualificació, en sectors com el comerç,
l’hostaleria, la construcció o l’agricultura. Així,
s’ha generat una estructura productiva en ter-

mes mitjans menys eficient que la mitjana na-
cional, encara que amb notables excepcions.

En clar contrast amb aquestes premisses, Múrcia
és també una regió en la qual la tradició empre-
nedora té un fort arrelament social i en la qual
s’estan generant, amb el suport de l’Administra-
ció, diverses iniciatives de clusterització de sec-
tors econòmics amb un elevat potencial de de-
senvolupament, creixement i innovació. Aquests
sectors abasten des de les tradicionals branques
d’activitat que han liderat el creixement de la
regió en el passat, com l’agricultura i la seva in-
dústria associada, fins al potent subsector de la
indústria plasticoquímica, amb importants refe-
rents en la comunitat, passant per sectors tradi-
cionals amb potencial de clusterització, com el
moble i la pedra natural, i arribant als sectors de
les noves tecnologies i les energies renovables, en
les quals Múrcia pot arribar a ser un referent
nacional tenint en compte la forta arrencada de
la indústria solar, tant tèrmica com termoelèctri-
ca i fotovoltaica, que ha viscut la regió en temps
recents.

Així, la progressió de l’agricultura de regadiu, grà-
cies a les aportacions del transvasament Tajo-
Segura i la constant millora en l’eficiència en l’ús
de l’aigua, la modernització de les infraestructu-
res, el desenvolupament de les competències
autonòmiques –amb la seva consegüent accele-
ració de la modernització de l’educació, la sanitat
i els serveis socials–, la forta aposta del Govern
Regional en les estratègies de desenvolupament
i diversificació industrial, l’impuls del turisme i el
fort creixement del sector de la construcció resi-
dencial, han permès afermar el progrés de la
regió, avançar en la implantació de noves indús-
tries i millorar el benestar dels ciutadans mur-
cians.

No obstant això, totes aquestes millores no s’han
vist reflectides amb la mateixa intensitat en els
indicadors relatius a la renda per capita, que
segueix trobant-se a una distància similar a la
bretxa que separava Múrcia del conjunt d’Espa-
nya l’any 1995, 18 punts percentuals. Aquesta di-
ferència en la renda per capita de la regió respec-
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te al conjunt nacional es deu al major creixement
experimentat en la seva població, superior a la
mitjana nacional, que ha rebaixat els avantatges
proporcionats pel major creixement econòmic.

L’actual període de crisi, que promet ser més agut
que episodis anteriors, pot suposar, a més de
seriosos riscos de destrucció de bona part dels
assoliments en matèria d’activitat i ocupació
aconseguits els últims 15 anys, una excel·lent
oportunitat per a realitzar una profunda revisió
de les dinàmiques de creixement i convergència
que s’han produït a la regió. Així, es podria apro-
fitar l’adversa conjuntura per a tractar d’establir
una reorientació estratègica a través del produc-
tiu clima de consens i concertació arribat en el
marc del diàleg social. L’objectiu d’aquest nou
pacte seria l’impuls de la diversificació i la com-
petitivitat de la Regió de Múrcia, reforçant les
estratègies emanades del Pla Estratègic de la
Regió de Múrcia, i reorientant l’ús dels diferents
usos productius cap a sectors més eficients, com-
petitius, rendibles i sostenibles. Aquest objectiu
requeriria l’esforç compartit de les administra-
cions públiques, els empresaris, els sindicats, el
sistema financer, les universitats i el conjunt de la
societat.

Per a assolir-lo s’haurien de redoblar esforços en
els pròxims anys per a reforçar el sistema educa-
tiu i les polítiques de formació per a l’ocupació i
formació contínua per a millorar la dotació del
capital humà; en l’aposta per la societat del
coneixement i la difusió de les TIC en l’Adminis-
tració, les famílies i les empreses, i en la poten-
ciació de l’emprenedoria i la innovació fins a
assolir paràmetres propis de les regions més
avançades quant a exigència i percentatge del
PIB invertit, etc. Aquestes mesures, juntament
amb la progressiva modernització de la relació de
l’Administració amb les empreses i ciutadans
–qüestió en la qual la regió està registrant impor-
tants avanços quant a la difusió de la e-Adminis-
tració, o, en l’àmbit empresarial, les accions de

l’INFO encaminades a la recerca d’oportunitats
de negoci i atracció i manteniment d’inversions–
seran els mecanismes impulsors de la transfor-
mació productiva de la comunitat cap a un horit-
zó en el qual la productivitat i l’excel·lència pro-
tagonitzin les relacions en una economia més
tecnològica, més competitiva, més sostenible i,
en definitiva, més pròspera.
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