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Presentació

Malgrat el considerable impacte de la crisi econòmica, la Comunitat de Madrid ha
mantingut una notable actuació al llarg dels darrers anys i ocupa una bona posició en
indicadors tan rellevants com la renta per capita, la productivitat, el nivell d’ocupació, la
capacitat d’atracció d’inversions o l’esforç en R+D, entre d’altres. La seva densa xarxa de
transports, el seu potent sistema universitari i el conglomerat de grans empreses
instal·lades a la regió són factors que han contribuït al desenvolupament de la
Comunitat i l’han situada en un lloc destacat del panorama nacional i internacional. No
obstant això, cal també assenyalar que, des del punt de vista de la sostenibilitat, el
model de creixement basat en una elevada dotació d’infraestructures planteja reptes
importants per a fer compatibles el desenvolupament econòmic amb exigències am -
bientals i d’equilibri territorial.

Aquest nou volum de la Col·lecció Comunitats Autònomes vol contribuir al coneixe-
ment estratègic global de la Comunitat de Madrid mitjançant un exercici de reflexió
que va més enllà del tradicional esquema de comparativa regional. Seguint la mateixa
metodologia utilitzada en els volums anteriors, l’informe realitza una radiografia de -
tallada de l’economia de la Comunitat de Madrid a través de la descripció dels seus
diferents processos demogràfics, econòmics, territorials, institucionals i mediambien-
tals, i els sintetitza en un balanç de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que
permeten formular recomanacions i línies d’acció estratègiques que posem a disposició
dels agents implicats. El nostre objectiu últim és aportar solucions que permetin a la
Comunitat de Madrid avançar en el repte de transformar la seva economia en un sis-
tema productiu avançat, eficient, sostenible i generador d’ocupació i de riquesa que, en
definitiva, la consolidin entre les regions més avançades del món.

Com en altres ocasions, l’Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica de “la Caixa” ha comptat per
a l’elaboració d’aquest estudi amb la col·laboració de Consultores de Administraciones
Públicas (CAP) i d’Analistas Financieros Internacionales (AFI). José A. Herce, soci d’AFI, ha
estat el director tècnic del projecte, encapçalant un equip de consultors experts en
diferents àmbits de l’anàlisi econòmica territorial. Confio que aquest treball con-
tribueixi de manera efectiva al coneixement i al debat sobre la direcció estratègica de
l’economia madrilenya.

JORDI GUAL
Subdirector General de ”la Caixa”

Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica
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1. Introducció
Durant els tres lustres anteriors a la crisi, la
Comunitat de Madrid ha gaudit d’un procés de
creixement econòmic sostingut. Aquest creixe-
ment ha permès la creació de nombrosos llocs
de treball, fet que, al seu torn, ha estat un potent
factor d’atracció d’una nombrosa població
estrangera. Així, la regió ha liderat el creixement
econòmic entre les comunitats autònomes
espanyoles al llarg del període 2000-2009, la
qual cosa ha permès que, segons les dades de
FUNCAS, la Comunitat de Madrid hagi passat a
ser la primera economia espanyola per volum de
PIB, a pesar de ser la tercera regió per nombre
d’habitants. De la mateixa manera, la regió és
capdavantera en la classificació regional segons
la renda per capita, malgrat haver experimentat
un considerable creixement demogràfic i comp-
tar amb un pes relatiu de la població menor de
16 anys superior a la mitjana nacional (persones
que no produeixen activitat econòmica amb el
seu treball però que sí computen per al càlcul de
la renda per habitant).

En la recent crisi econòmica, el PIB de la Comuni-
tat de Madrid ha experimentat un retrocés de
magnitud considerable, encara que el menor pes
relatiu de la construcció i una economia amb una
major presència d’indústries i serveis avançats
respecte a la mitjana nacional han fet possible
un millor exercici que en el conjunt d’Espanya.

La vitalitat demogràfica i econòmica de la regió
comparteix, no obstant això, tant les llums com
les ombres del model de creixement espanyol.
D’una banda, el ràpid ritme de creixement ha
propiciat un augment de la renda per capita,
s’han millorat les infraestructures i s’ha creat un
bon nombre d’empreses, generadores d’ocupa-
ció. D’altra banda, les bases d’aquest model de
creixement s’han demostrat fràgils i, des de l’ini-
ci de la crisi, s’ha perdut una bona part del
benestar, de l’ocupació i de les empreses creades
durant els anys d’expansió econòmica. El creixe-
ment econòmic del període de precrisi no ha
anat paral·lel a una millora apreciable de la qua-

litat de vida a la regió, que, si bé ha vist incre-
mentar-se la seva renda per capita, ha aconse-
guit avanços més limitats en la millora dels ser-
veis socials (sanitat, educació, dependència) o la
productivitat, havent realitzat, al mateix temps,
un consum potser excessiu de recursos territo-
rials.

L’expansió del sòl urbà i de les infraestructures a
la regió s’ha produït, a més, en un context d’es-
cassa planificació i coordinació entre les admi-
nistracions i els diferents municipis, aspecte que
ha propiciat un model d’expansió urbana dis -
persa i fragmentada, amb efectes indesitjables
quant al consum del sòl i la preservació del pai-
satge.

A pesar del negatiu impacte sobre el territori
derivat d’una expansió ràpida i desequilibrada,
seguida d’una crisi que ha deixat profundes cica-
trius en l’activitat i l’ocupació, l’economia i la
societat madrilenyes posseeixen importants
atributs que configuren la regió com una de les
principals àrees urbanes d’Europa i del món. La
Comunitat de Madrid es troba entre les regions
més avançades d’Espanya i d’Europa, supera
amb escreix la mitjana nacional quant a la pene-
tració de la societat del coneixement a llars i
empreses, és la punta de llança del sistema d’in-
novació del país, amb una àmplia xarxa d’univer-
sitats i un relativament important volum d’inver-
sió en R+D, tant pública com privada. La regió
concentra, a més, les seus de nombroses multi-
nacionals, amb capacitat per a erigir-se en un
node de triangulació entre Europa, Amèrica Lla -
tina i la resta del món. D’aquesta manera, la
Comunitat de Madrid pot consolidar-se com un
referent global en activitats com el sector finan-
cer, el transport i la logística, la biotecnologia, la
indústria aeroespacial i la cultura (a través del
turisme i com a capital mundial de la llengua
espanyola). 

El nivell actual i el potencial de desenvolupa-
ment socioeconòmic de la regió són, per tant,
considerables, encara que es troba a faltar un full
de ruta que permeti als agents econòmics i
socials assolir la consecució d’objectius comuns. 

L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  d e  M a d r i d :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 7
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La coordinació entre els diversos agents socioe-
conòmics i institucionals és, no obstant això,
especialment necessària en l’actual conjuntura
econòmica, en la qual la recuperació dependrà
de l’esforç i els sacrificis que s’han de dur a
terme per a construir unes noves bases de de-
senvolupament més eficients, sostenibles i orga-
nitzades entorn de sectors amb un major grau
de contingut tecnològic. Es requereixen millores
en el sistema educatiu, en l’organització admi-
nistrativa, en les relacions industrials, etc. El con-
junt de la societat ha d’assumir valors com l’edu-
cació, l’esforç, l’emprenedoria, la innovació o
l’austeritat, necessaris per a tornar a l’economia
madrilenya, en el menor termini de temps possi-
ble, a la senda del creixement robust i durador
per la qual ha transitat fins fa poc. En aquest
sentit, pot ser útil l’Acord per a la Competitivitat
i la Generació d’Ocupació, en el qual s’inclouen el
Pla Industrial (FICAM) i el d’Innovació (PRIDI),
subscrit pel Govern regional i els agents socials
al desembre del 2009 per a promoure el desen-
volupament socioeconòmic de la regió, que ha
de ser desenvolupat i redefinit en funció de l’e-
volució de l’economia regional en la sortida de la
crisi. En aquest àmbit del diàleg social entre l’ad-
ministració pública i els agents socioeconòmics,
l’administració regional resulta, a més, un aliat
fonamental de les empreses, ja que entén que
han d’exercir un paper tractor en la creació de
riquesa, per la qual cosa les polítiques públiques
s’encaminen a la remoció de barreres burocràti-
ques i a la posada en marxa de mesures liberalit-
zadores, de reducció d’impostos i de millora del
clima de negocis.

El propòsit del present diagnòstic és el de contri-
buir al coneixement estratègic de la regió apor-
tant una imatge fidedigna i de conjunt de la
Comunitat de Madrid. A partir d’aquesta visió
global, es plantejaran algunes estratègies afavo-
ridores d’un nou model productiu que prengui el
testimoni del creixement i desenvolupament
social de la regió. Es tracta de promoure un exer-
cici de reflexió que transcendeixi el tradicional
esquema de comparativa regional, endinsant-se
en la recerca de solucions que permetin a la
regió avançar cap a la consecució d’un escenari

de major desenvolupament i posicionament
internacional privilegiat entre les principals
regions del món.

En el capítol segon de l’informe s’aborden quatre
grans processos que condicionen el desenvolu-
pament de la Comunitat de Madrid i que consti-
tueixen el suport sobre el qual s’assenten les
activitats productives de la regió. En primer lloc,
s’analitzen els processos demogràfics, influïts els
darrers anys per un potent corrent d’immigració,
tant de ciutadans espanyols com d’estrangers
que s’han assentat a la regió. A continuació s’es-
tudien els sistemes de transport presents a la
comunitat autònoma, destacant el paper de
Madrid com a hub logístic nacional i internacio-
nal gràcies al seu elevat nivell de connectivitat
per mitjà de carreteres d’alta capacitat, ferroca-
rril de rodalies, mitja distància i d’alta velocitat,
transport aeri i connexions amb els principals
ports de la Península. En tercer lloc, en aquest
mateix capítol, s’estudien els processos econò-
mics de la regió els darrers anys, analitzant l’evo-
lució de les principals variables econòmiques,
com el PIB, l’ocupació, el sector exterior, el sector
públic o els indicadors de preus i salaris. Final-
ment, s’hi donarà compte dels processos norma-
tius, amb un examen dels actors implicats i les
seves interrelacions en el desenvolupament eco-
nòmic i social de la regió.

Al llarg del capítol tercer s’aprofundirà en els
sectors i àrees sensibles de l’economia madrile -
nya, aquells que resultaran clau per al foment
del desenvolupament econòmic, social i ambien-
tal de la regió els pròxims anys. En el primer
apartat s’ofereix una anàlisi sobre les dinàmi-
ques de creixement i cohesió que han tingut lloc
a la Comunitat de Madrid, explorant les contri-
bucions de la productivitat i l’ocupació al dit crei-
xement, tant des d’un punt de vista general com
sectorial. En segon lloc, s’aborda l’estructura
empresarial i la capacitat per a emprendre dins
la regió. Seguidament s’identifiquen les tendèn-
cies en matèria de sostenibilitat ambiental, ana-
litzant-ne els indicadors principals, i els proces-
sos i accions més rellevants sorgits des de la
iniciativa pública i privada. Finalment, s’estudien



els sectors amb majors possibilitats de clusterit-
zació, entre els quals destaquen el sector finan-
cer, el transport i la logística, el sector biotecno-
lògic, el sector aeroespacial i les activitats que
giren al voltant de la cultura i l’idioma espanyol.

Finalment, en el Capítol 4, s’abordarà l’anàlisi
estratègica de la regió a partir de les principals
derivades i punts d’interès obtinguts del diag-
nòstic realitzat en els capítols anteriors, elabo-
rant una matriu de debilitats, amenaces, fortale-
ses i oportunitats (DAFO) que ajudi a identificar
les línies estratègiques d’acció. Per això, es des-
glossen les diferents propostes estratègiques en
quatre grups, en funció de les diferents interrela-
cions debilitats/fortaleses i amenaces/oportuni-
tats presents. D’aquesta manera, no es tracta
d’e laborar únicament una mera llista d’ele-
ments DAFO, sinó de desenvolupar aquest es -
quema per a obtenir una visió concreta i ordena-
da de les vies d’actuació possibles per al progrés
de la Comunitat de Madrid. Un últim Capítol 5
tanca aquest volum, i conté les principals con-
clusions que es desprenen de l’anàlisi estratègi-
ca realitzada.
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2. Els processos
demogràfics, 
espacials, 
econòmics i 
institucionals  
2.1. Poblament i territori
En aquest apartat s’analitzen les caracterís-
tiques demogràfiques i poblacionals del com-
plex territori que és la Comunitat de Madrid, on
la presència de la ciutat de Madrid, com a capital
política, econòmica i cultural d’Espanya, condi-
ciona en tot moment els resultats de l’anàlisi.

El territori de la Comunitat de Madrid està ocu-
pat, en gran manera, per l’Àrea Metropolitana de
Madrid, la més rellevant conurbació urbana d’Es-
panya i element clau en el procés de convergèn-
cia amb la resta d’Europa i en el posicionament
internacional del país pel seu dinamisme socioe-
conòmic i tecnològic. Aquest factor ha exercit
una notable influència tant sobre la demografia
com sobre l’estructura urbana regional. 

Tradicionalment, la Comunitat de Madrid ha
estat un important centre d’atracció d’immi-
grants procedents d’altres regions d’Espanya,
tendència a la qual s’ha unit un fort flux immi-
gratori procedent de l’exterior, especialment
intens l’última dècada. De fet, els corrents migra-
toris estrangers han fet possible un creixement
demogràfic i una diversitat superiors a la mit-
jana nacional. No obstant això, com es veurà a
continuació, la regió madrilenya també registra
importants fluxos de sortida de població, espe-
cialment cap a les províncies limítrofes que
acullen els madrilenys que busquen un habi-
tatge més assequible. Així, l’entorn metropolità
de Madrid desborda les pròpies fronteres regio -
nals, fet que suposa un nou repte per a la seva
gestió eficaç i coordinada. 

2.1.1. Anàlisi demogràfica  

Actualment, la Comunitat de Madrid compta
amb gairebé 6,5 milions d’habitants1, el 13,7% de
la població espanyola. Des de la dècada dels cin-
quanta, moment clau en el procés de metropolit-
zació de Madrid, la població de la regió ha experi-
mentat importants transformacions quant a la
seva dimensió, estructura i composició. Si atenem
als ritmes de creixement, aquests han estat
variables, tal com s’observa en el gràfic de la pàgi-
na següent, que mostra les variacions mitjanes
anuals en el nombre d’habitants per dècades. 

En la dècada dels cinquanta, s’hi observa l’incre-
ment de la immigració d’altres regions espanyo-
les com a conseqüència de l’èxode rural cap a les
principals capitals i zones industrials del país, fet
que va generar un creixement demogràfic mitjà
anual del 3,5% (entorn de 68 mil persones per
any). No obstant això, és en la dècada següent, la
dels anys seixanta, quan es va produir el període
de major creixement, amb un increment mitjà
anual de gairebé 120 mil persones (4,6%). Aquest
creixement és conseqüència de l’arribada massi-
va de població des de, sobretot, les dues Castelles,
Extremadura i Andalusia, atreta pel desenvolupa-
ment econòmic i industrial que concentra la capi-
tal i alguns municipis adjacents, i, en menor grau,
per la mateixa dinàmica natural de l’estructura
demogràfica, molt jove i amb elevats nivells de
natalitat en aquell moment. 

En les dècades següents, les dinàmiques d’èxode
rural comencen a remetre, tant pel progressiu
despoblament d’àmplies zones del país i la con-
següent escassetat de població jove susceptible
d’emigrar a les tradicionals àrees emissores, com
per les successives crisis econòmiques, que pro-
dueixen forts increments de la desocupació a les
àrees urbanes i industrials, de manera que se’n
redueix la capacitat d’atracció i acollida de pobla-
ció. L’entrada en vigor del nou model territorial
consagrat per la Constitució, que dota de poder i
autonomia les diferents regions, millora la capa-

11L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  d e  M a d r i d :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c
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citat per a refermar les seves estructures urbanes
i retenir població. Paral·lelament, el procés de
transició demogràfica desencadena una brusca
caiguda de la natalitat a partir dels anys vuitan-
ta. Així, encara que durant els anys setanta el
ritme de creixement de la població continua sent
elevat (2,2% de mitjana anual), durant els anys
vuitanta i noranta l’avanç demogràfic es redueix
a l’entorn del 0,6% anual. 

L’última dècada, la que va començar amb el canvi
de segle, ha superat totes les previsions. La
Comunitat de Madrid reprodueix el boom demo-
gràfic dels anys seixanta, amb increments mit-
jans anuals de 120 mil habitants entre 2001 i
2010 (2,2% de creixement anual mitjà), però ara
aquesta evolució no s’explica pels fluxos migra-
toris interns del país, sinó per la massiva arribada
d’immigrants estrangers a la capital i corones
metropolitanes de Madrid, provocada per un
auge econòmic que ha fet possible un fort incre-
ment de l’ocupació a la regió. 

No obstant això, la crisi econòmica desencadena-
da l’estiu de 2007 i que va colpejar la Comunitat
de Madrid a partir de 2008 ha tingut greus efec-
tes sobre el mercat de treball, la qual cosa dificul-

tarà que el creixement de població que ha expe-
rimentat la regió els últims anys es mantingui en
el futur. En aquest context, no és probable que es
mantingui el ritme de creixement demogràfic
previ a la crisi, encara que la Comunitat de
Madrid continuarà sent, els anys vinents, una de
les regions amb major capacitat d’atracció per a
la immigració, tant estrangera com de la resta de
comunitats autònomes espanyoles, gràcies a les
possibilitats de progrés socioeconòmic que ofe-
reix. De fet, les previsions demogràfiques de la
regió reflecteixen un escenari en què la població
continuarà mostrant un notable dinamisme; està
previst que assoleixi la xifra de 7,2 milions d’habi-
tants el 2017.

Dins de la comunitat autònoma, els ritmes de
creixement demogràfic per municipis han estat i
són desiguals; s’hi han succeït diversos períodes
que han afectat localitats que formen corones
concèntriques. En general, s’observa una notable
divergència entre l’evolució de la capital i els
altres municipis de la regió. Així, si en una prime-
ra etapa la ciutat de Madrid era el principal nucli
d’acollida de població, atraient habitants d’altres
municipis de la regió, la massiva immigració dels
cinquanta i seixanta va propiciar una expansió

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 s12

Evolució de la població de la Comunitat de Madrid (1950-2010)

1950/60 1960/70 1970/81 1981/91 1991/2001 2001/10

Font: Cens de població i Padró municipal (INE)
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simultània de les localitats del cinturó de la capi-
tal. D’aquesta manera, es va generar una corona
metropolitana al voltant de la ciutat de Madrid
conformada pels municipis del sud de la capital
(Alcorcón, Leganés, Móstoles, Getafe, Fuenlabra-
da) i el Corredor de l’Henares (Coslada, San Fer-
nando de Henares, Torrejón de Ardoz), que actual-
ment compta amb un elevat pes demogràfic a la
regió. A partir dels anys setanta, el cinturó s’ha
anat ampliant, i comprèn un nombre més gran
de municipis, com San Sebastián de los Reyes,
Alcobendas, Pozuelo de Alarcón i Majadahonda
pel nord i altres localitats cada cop més allunya-
des de la capital. Amb el temps, la ciutat de
Madrid va iniciar un cert procés de declivi demo-
gràfic que només s’ha revertit gràcies a la inten-
sa arribada de pobladors estrangers des de l’any
2000. El resultat és que entre 1970 i 2010 la
població de la capital ha crescut només un 4%.
Paral·lelament, el fort creixement del cinturó
metropolità, afavorit pels processos de difusió a
la perifèria i la intensa metropolització, ha propi-
ciat que la resta de la regió hagi experimentat un
creixement del 390% durant el mateix període.
Així, la ciutat de Madrid ha passat de concentrar
el 83% de tota la població de la regió el 1970 a un
51% el 2010.

En el mapa següent s’ha analitzat l’evolució de la
població a escala municipal durant l’última dèca-
da (1999-2009). Llevat comptades excepcions (a
la Sierra Norte), els municipis madrilenys van
incrementar la seva població. Els vint municipis
que més van créixer en termes absoluts entre
2001 i 2009 van acaparar pràcticament el 70% de
l’increment de la població madrilenya. El munici-
pi de Madrid, encara que amb un creixement rela-
tiu sensiblement inferior a la mitjana regional
(10,1%, enfront del 18,9%), per si sol va concentrar
gairebé un terç de tots els guanys de població
(298.886 habitants). El van seguir les localitats de
Parla, Rivas-Vaciamadrid, Alcalá de Henares i Val-
demoro, totes amb increments per sobre dels
30.000 habitants. Les que més van créixer en ter-
mes relatius es troben als límits perifèrics de la
regió (vegeu taula adjunta), fet que evidencia pro-
cessos de difusió metropolitana cada vegada més
allunyats i que sovint sobrepassen els límits auto-
nòmics per a projectar-se en les províncies limí-
trofes (especialment a Guadalajara, a través del
Corredor de l’Henares, i el nord de la província de
Toledo). Però l’augment en nombre d’habitants
d’aquests municipis és discret, llevat de les excep-
cions d’Arroyomolinos i Villanueva del Pardillo
(amb increments superiors als 9.000 habitants),
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Els municipis que més van créixer a la Comunitat de Madrid (2001-2009)

En termes absoluts (Hab.) En termes relatius (Var. %)
1  Madrid (Capital) 298.886 1  Pozuelo del Rey 342,5%

2  Parla 38.454 2  Serranillos del Valle 279,2%

3  Rivas-Vaciamadrid 36.177 3  Casarrubuelos 249,9%

4  Alcalá de Henares 32.156 4  Arroyomolinos 194,4%

5  Valdemoro 31.764 5  Fresno de Torote 187,3%

6  Rozas de Madrid (Las) 27.338 6  Villanueva del Pardillo 184,9%

7  Torrejón de Ardoz 20.616 7  Pedrezuela 161,9%

8  Alcorcón 20.180 8  Villamantilla 154,6%

9  Boadilla del Monte 19.760 9  Camarma de Esteruelas 153,4%

10  Fuenlabrada 19.615 10  Cubas de la Sagra 150,9%

Font: INE

Evolució de la població de la Comunitat de Madrid (1999-2009)
Distribució municipal

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró 2009, INE
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perquè generalment es tracta de municipis de
poca dimensió demogràfica. S’aprecia clarament
com, els últims anys, la difusió urbanoresidencial
es concentra en la segona corona metropolitana.
De fet, els dos municipis que van liderar tant el
creixement absolut com el relatiu (per sobre del
100%) van ser Rivas-Vaciamadrid i Valdemoro,
ambdós en aquest àmbit d’expansió de la conur-
bació madrilenya. 

Madrid és una de les comunitats amb el saldo
vegetatiu més elevat del país, 5,4 per mil habi-
tants el 2009, tres punts per sobre de la mitjana
espanyola. Això es deriva d’una taxa de mortali-
tat més reduïda (6,5 per mil habitants, 1,7 punts
per sota de la mitjana espanyola) i d’una taxa de
natalitat més elevada (11,8 per mil, 1,3 punts per
sobre de la mitjana espanyola). Com es pot apre-
ciar en el gràfic següent, el major dinamisme
natural madrileny té un llarg recorregut, encara
que el ritme d’evolució és paral·lel al de la resta
del país: descens del saldo vegetatiu fins al 1998,
provocat per la caiguda de la natalitat derivada
de la transició demogràfica i un gradual incre-

ment de la mortalitat pel major envelliment de la
població i, a partir d’aquesta data, un nou creixe-
ment del saldo degut a una recuperació de la
natalitat, amb una contribució creixent de la
població estrangera i un context de bonança eco-
nòmica. Després d’anys consecutius d’ascens, la
caiguda de mig punt del saldo vegetatiu entre
2008 i 2009 pot evidenciar un nova tendència
regressiva, perquè s’espera que el principal factor
que ha incidit en la recuperació de la natalitat, la
població estrangera, disminueixi els seus efectius
reproductius els anys vinents, tant pel descens
dràstic de l’entrada d’immigrants estrangers
joves provocat per la crisi econòmica, com pel seu
gradual envelliment i el procés de convergència
sociocultural amb la resta de la població nativa,
que és probable que es tradueixi en una menor
fecunditat de les dones estrangeres. Sense
aquestes aportacions, l’efecte del procés d’enve-
lliment es notarà amb major cruesa, amb gene-
racions joves any rere any cada vegada més min-
vades i la pèrdua irreversible de capacitat
reproductiva de les generacions del baby boom
dels seixanta i setanta. Aquest panorama desco-
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Saldo vegetatiu: Comunitat de Madrid i Espanya (1979-2009)
Increment anual per 1.000 habitants
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ratjador de la dinàmica natural, a més, ha de fer
front a l’actual conjuntura econòmica adversa
que limita i posterga la decisió de tenir fills.

La radiografia sociodemogràfica de la població
madrilenya s’expressa en la piràmide demogràfi-
ca adjunta. L’estructura per edats i sexes de la
Comunitat de Madrid segueix els patrons d’un
model de societat europea madura, aspecte que
ha suposat una minva acusada de la població
més jove i un increment de les generacions de
major edat o tendència cap a una piràmide inver-
tida. Encara que puntualment s’hi donen signes
de recuperació (els trams d’edat de 0 a 9 anys són
més nombrosos que els de 10 a 19 anys), l’estre -
nyiment de la base de la piràmide és molt acusat,
producte de la ja comentada baixa natalitat. Els
més joves, entre 0 i 19 anys, han reduït el seu pes
quasi en 8,2 punts percentuals respecte al 1991
(19,8% el 2010, enfront del 28%). Al contrari, els
majors de 65 i més anys han augmentat un 62%
entre 1991 i 2010, i representen gairebé un 15% de
tota la població madrilenya (per un 11,8% el 1991).

L’anàlisi de la piràmide demogràfica madrilenya
presenta certes particularitats respecte a la resta
de la població espanyola, en gran manera resul-
tat de la seva condició de focus d’atracció migra-
tòria. La més notòria és la major presència de les
generacions adultes-joves, d’entre 30 i 44 anys,
que concentren un 28% del total de població i
contribueixen decisivament a ampliar els efec-
tius de població activa madrilenya. Això és resul-
tat, d’una banda, de les generacions natives infla-
des per l’efecte baby boom dels anys seixanta i
setanta, que a Madrid va coincidir amb la massi-
va instal·lació de parelles joves procedents de
l’àmbit rural que van elevar la natalitat i, d’una
altra, per l’arribada de població immigrant en
edat laboral els últims anys. Una altra de les
peculiaritats de la comunitat madrilenya és la
destacada presència de les dones d’entre 30 i 54
anys, que suposen el 40,5% del total del col·lectiu
femení. La major presència femenina en aquest
rang d’edat evidencia la capacitat socioeconòmi-
ca de la regió, amb una estructura econòmica
diversificada i terciaritzada, fet que contrasta
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Piràmide demográfica de la Comunitat de Madrid vs. Espanya (2010)

85 i més
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

0%
5% 3% 2% 1% 1% 2% 3% 4%

% Dones  Madrid
% Dones Espanya

% Homes Madrid
% Homes Espanya

Font:
Avançament del Padró Municipal
a 1 de gener de 2010 (INE)

4% 5%



amb altres regions d’Espanya, més masculinitza-
des per les menors opcions laborals per a les
dones. 

En la taula adjunta se sintetitzen alguns dels
indicadors més rellevants per a analitzar l’estruc-
tura sociodemogràfica. Atenent a aquests resul-
tats, la Comunitat de Madrid presenta una
estructura més dinàmica i menys afectada pel
procés d’envelliment. Així, la taxa de dependèn-
cia (o relació del pes dels grups d’edat d’entre 0 i
15 anys i de 65 i més anys sobre el total de la
població entre 16 i 64 anys) és gairebé 5 punts
inferior a la mitjana espanyola, i la taxa d’envelli-
ment (població de 65 i més anys sobre el total) se
situa lleugerament per sota. El major dinamisme
i projecció de futur es manifesta en la taxa de
reemplaçament (població de 20-29 anys entre la
de 55-64 anys) i, en menor grau, en la taxa de ten-
dència (nens de 0-4 anys entre nens de 5-9 anys),
en les quals la Comunitat de Madrid avantatja en
9,6 i 4,7 punts, respectivament, la mitjana nacio-
nal. Quant a la maternitat (nombre d’infants de
0-4 anys entre dones de 15-49 anys) és pràctica-
ment igual a la mitjana espanyola, fet que posa
de manifest que l’estructura d’edats menys enve-
llida de Madrid es deu més a les aportacions fora-
nes que a la natalitat interna.

Com ja s’ha dit, una de les majors fortaleses de
la demografia madrilenya és la intensa atracció
d’efectius demogràfics joves, tant d’altres comu-
nitats com d’origen estranger. La històrica atrac-
ció demogràfica de Madrid sobre la resta del

país es deixa notar encara en el gran pes dels
nascuts en altres regions, més d’una quarta part
del total de residents. Xifra que s’elevaria signifi-
cativament si tenim en compte les segones
generacions. La diversitat d’orígens ha contribuït
a fer de Madrid un territori obert i plural, refe-
rent per al conjunt de l’Estat, i ha facilitat la
cohesió social. No obstant això, com es pot apre-
ciar en el gràfic següent, el pes dels nascuts en
altres comunitats espanyoles era significativa-
ment superior el 1996, quasi el 40% del total
de residents. Tal retrocés s’explica per la recent
empenta de la immigració estrangera, que ha
contribuït a diversificar encara més l’origen de la
població madrilenya.

La immigració estrangera renova la tradició de
Madrid com a focus d’atracció migratòria del
país, la intensitat de la qual havia decaigut nota-
blement en les dècades dels vuitanta i noranta.
Les xifres expressen per si soles l’espectaculari-
tat del que s’ha produït en un breu espai de
temps. Segons l’Avanç del Padró a 1 de gener del
2010, a la regió resideixen 1.071.292 habitants de
nacionalitat estrangera, és a dir, el seu nombre
s’ha multiplicat per sis respecte a l’any 2000
(quan hi havia registrats 165.734 habitants). La
immigració estrangera ha estat el motor del
creixement de la població madrilenya: el 73,3%
del guany de població produïda entre 2000 i
2010. Madrid és la segona comunitat amb més
estrangers (120.000 estrangers menys que Cata-
lunya), i la tercera comunitat amb major pro -
porció de població estrangera, amb un 16,6%
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Indicadors demogràfics de la Comunitat de Madrid (2009)
En %

Comunitat de Madrid Espanya
Dependència 41,6 45,4

Envelliment 14,4 16,6

Reemplaçament 136,6 127,0

Tendència 112,2 107,5

Maternitat 20,7 20,6

Font: Padró Municipal 2009, INE
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Origen de la població estrangera: grups migratoris
Estrangers residents a la Comunitat de Madrid a 1 de gener de 2010

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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(4 punts per sobre de la mitjana espanyola), úni-
cament per darrere de Balears i la Comunitat
Valenciana (dues regions eminentment turísti-
ques amb una destacada presència de residents
procedents d’altres països de la UE). 

Les més de 170 nacionalitats representades con-
verteixen Madrid en un gresol de cultures. No
obstant això, el gros de la població estrangera es
distribueix en quatre grans grups (vegeu mapa
adjunt): en primer lloc, els procedents de països
de l’Amèrica Llatina, amb el 43,3% dels estran-
gers, seguits pel col·lectiu de romanesos i búl-
gars, 22,7%, i, a major distància, els residents
amb altres nacionalitats de la UE, 11,9%, i els
marroquins, amb un 8%. En total, aquests quatre
grups concentren el 86% dels estrangers. El sig-
nificat d’altres col·lectius és discret; tot el conti-
nent asiàtic representa un 6,6%; Àfrica, sense
comptar el Marroc, un 3,7%; i els Estats Units i
Canadà, un 0,7%. Per països, les cinc nacionali-
tats més representatives són, per aquest ordre:

romanesa (19,7%), equatoriana (11,6%), marro-
quina (8%), colombiana (6,4%) i peruana (5,8%),
que en total reuneixen més de la meitat de tots
els estrangers.

Les majors aportacions foranes es van produir
entre 2001 i 2003 i, puntualment, el 2008, amb
guanys anuals entorn de 140.000 habitants. Però
els vaivens en els ritmes d’entrada (vegeu gràfic
adjunt) han estat molt intensos. En la tendència
decreixent dels darrers anys han influït tres fac-
tors: l’aplicació de la normativa de baixes per
caducitat en el Padró Municipal d’Habitants, en
vigor des de l’any 2006; la nacionalització espa -
nyola d’estrangers (els darrers cinc anys aproxi-
madament 100.000 persones l’han obtinguda), i
la mobilitat de la població estrangera a altres
comunitats limítrofes (afavorida pels processos
de difusió metropolitana, infraestructures de
transport i el menor cost residencial). Les dificul-
tats econòmiques i elevada desocupació que
caracteritzen el panorama actual, juntament
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amb les majors restriccions de la política d’es-
trangeria del Govern Central, expliquen la dràsti-
ca reducció produïda en la variació interanual del
nombre d’estrangers el 2010, menys de 7.500 per-
sones, una xifra ínfima en comparació amb els
primers anys del segle XXI. Tot apunta que
aquesta situació es prolongarà els anys vinents,
per la qual cosa l’evolució de la població de
Madrid dependrà del seu dinamisme intern i de
la capacitat socioeconòmica per a retenir la seva
població resident o continuar atraient professio-
nals joves d’altres comunitats autònomes. En
aquest sentit, el que ha succeït el 2010 (el 87,2%
dels guanys es van deure a persones de naciona-
litat espanyola) és un bon exemple del canvi de
cicle.

No obstant això, les estimacions demogràfiques
apunten que Madrid continuarà liderant el crei-
xement demogràfic de les comunitats espanyo-
les. En aquest sentit, la projecció de població de
l’INE per al període 2010-2020 preveu un creixe-
ment del 5,4% (entorn de 350.000 habitants), el
doble que la mitjana espanyola. Però aquest
ritme se situa molt per sota de l’extraordinari
augment de la població madrilenya assolit en
l’última dècada (24% i 1,24 milions d’habitants
entre 2000 i 2010). Aquesta dràstica desaccelera-
ció demogràfica repercutirà en l’envelliment de la
societat madrilenya. Segons aquestes estima-
cions, s’espera que la població de 65 i més anys
representi el 18% de la població, fet que multipli-
carà les demandes de serveis socials (especial-
ment entre el col·lectiu de 80 i més anys, deno-
minat “quarta edat” i el més dependent, que
creixerà aproximadament un 40% els deu anys
vinents). Tenint en compte que les polítiques a
favor de la natalitat i famílies a la comunitat
madrilenya, com a la resta del país, han tingut un
abast discret, les possibilitats d’invertir aquesta
tendència a través de la recuperació de la natali-
tat de la població és improbable, i menys a curt
termini, ja que les experiències europees demos-
tren que els resultats de les polítiques natalícies
són a llarg termini (almenys 15 anys) i estan sot-
meses a les limitacions pressupostàries.

2.1.2. Estructura 
urbanoterritorial

La Comunitat de Madrid compta amb 179 muni-
cipis i aproximadament 800 entitats de població.
Els 36.000 habitants de mitjana per municipi
suposen una ràtio de població per localitat sis
vegades superior a la mitjana espanyola (poc
menys de 6.000 habitants), el que significa
municipis de major demografia i viabilitat opera-
tiva. No obstant això, la cúspide demogràfica està
clarament desequilibrada a favor de la ciutat de
Madrid, que ostenta el rang de primera ciutat del
país, amb 3,2 milions d’habitants. En l’extrem
oposat, el municipi més petit de la regió, Madar-
cos, a la Sierra Norte, compta amb 49 habitants. 

L’estructura urbana s’aprecia amb claredat en el
gràfic adjunt, en el qual s’identifiquen els princi-
pals esglaons demogràfics del territori de la
comunitat. Un únic municipi, la ciutat de Madrid,
concentra la meitat de tota la població regional.
La resta presenta una ràtio d’habitants per muni-
cipi de 17.590 persones, i la immensa majoria dels
municipis, el 74%, no aconsegueix superar els
10.000 habitants. Entre ambdós extrems se
situen els esglaons intermedis, amb municipis
molt beneficiats pels processos de difusió metro-
politana. Alguns d’aquests municipis es posicio-
nen entre les ciutats de rang mitjà de la jerarquia
urbana espanyola, i s’equiparen amb capitals de
província i capitals autonòmiques menors; són
els casos de Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenla-
brada, Leganés, Alcorcón, Getafe, Torrejón de
Ardoz, Parla i Alcobendas (tots per damunt dels
100.000 habitants, i els dos primers aconse -
gueixen sobrepassar els 200.000 habitants). El
desenvolupament urbà, econòmic i de serveis
públics experimentat per aquestes ciutats les
converteix en nodes de referència a l’àrea metro-
politana amb àrees d’influència pròpia. A excep-
ció d’Alcalá i Torrejón, al Corredor de l’Henares, i
Alcobendas, al límit nord de la capital, aquests
municipis es localitzen a l’anomenat Arc Sud, la
zona que des de més temps i intensitat ha expe-
rimentat els processos d’expansió metropolitana
(que en alguns casos es remunten als anys cin-
quanta) i la consegüent localització d’activitats
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econòmiques procedents de la capital, inicial-
ment industrials i en les últimes dècades ser-
voindustrials. 

En l’esglaó següent es troben altres deu munici-
pis de rang urbà entre 50.000 i 100.000 habi-
tants, que per ordre de major a menor dimensió
són els següents: Coslada, Las Rozas, Pozuelo de
Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vacia-
madrid, Majadahonda, Valdemoro, Collado Villal-
ba, Aranjuez i Arganda del Rey. Excepte Aranjuez,
un nucli històric de referència a la perifèria de la
comunitat, aquests municipis se situen en
alguns dels àmbits metropolitans anteriorment
descrits o en zones d’expansió contigües, estruc-
turades entorn dels principals eixos d’infraes-
tructures. Els processos experimentats per
aquests municipis són diversos, i van des d’a-
quells municipis amb moments d’expansió sem-
blants als reflectits en el segon esglaó (com són

els casos de Coslada, San Sebastián de los Reyes o
Arganda, on l’expansió urbanoresidencial també
va arrencar amb la industrialització de l’època del
desenvolupisme del segle passat), als municipis
que van créixer intensament a partir dels anys
vuitanta beneficiats per la seva localització atrac-
tiva (són els casos de Pozuelo de Alarcón i Maja-
dahonda, a l’Arc Oest, amb àmplies zones de tipo-
logies residencials extensives que conviuen amb
àrees d’activitat terciària). Finalment, cal destacar
altres municipis que, encara que van iniciar l’ex-
pansió de forma més tardana, els últims anys
lideren el creixement en l’àmbit metropolità (són
els exemples de Rivas-Vaciamadrid i Valdemoro,
ambdós amb una clara vocació de ciutats d’ex-
pansió de l’aglomeració urbana de Madrid). 

Al marge de la capital i els dos esglaons interme-
dis descrits, el pes demogràfic de la resta de
municipis és exigu, el 15% de la població de la

L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  d e  M a d r i d :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 21

80%

90%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Intervals de poblament municipal (2009)

> 3.000.000

100.000-210.000

50.000-100.000

20.000-50.000

10.000-20.000

< 10.000

74,1

10,9

51,0

5,8

5,9

8,4

3,3

23,1

Font: Padró municipal d’habitants, 2009

% municipis % població

100% 5,1

0%

6,7

5,6



regió a pesar que representen el 90% dels muni-
cipis madrilenys. Aquest grup és molt heteroge-
ni, amb situacions molt dispars entre els dife-
rents subgrups. Així, es poden identificar dotze
municipis molt dinàmics que superen els 20.000
habitants i aconsegueixen un pes creixent en
corones metropolitanes, enfront d’altres munici-
pis, majoritàriament localitzats als límits serrans,
que ni tan sols arriben als 500 habitants (en les
mateixes circumstàncies es troben 29 municipis,
el 16% del total, però amb tan sols un 0,1% de la
població de la regió). 

Atenent als processos anteriorment descrits, és
difícil delimitar espacialment l’àrea metropolita-
na madrilenya, perquè els seus límits són difusos
i canviants, i a més pressuposa diferents escales
de projecció (local, regional i nacional). A escala
regional, la complexitat de l’espai s’observa en el
desigual mode de metropolització aconseguit,
amb diverses corones metropolitanes sorgides a
partir de la irradiació de la ciutat central.

En resum, el territori madrileny és un espai sum-
mament complex, on la històrica concentració de
la capital s’ha succeït en el temps amb una inten-
sa metropolització del territori, on municipis en
altre temps buidats per l’èxode rural s’han con-
vertit en puixants àrees d’expansió urbanoresi-
dencial, però on encara ens podem trobar zones
“verges” als límits més recòndits i pitjor comuni-
cats de la geografia madrilenya. D’altra banda,
l’expansió ha desbordat els límits territorials
(especialment a les províncies de Guadalajara i
Toledo) i dibuixa una regió urbana on les noves
infraestructures de transport d’alta capacitat i
alta velocitat redefineixen les isòcrones i àrees
d’influència. Aquest creixement, reflex de la
bonança econòmica durant dècades, ha posicio-
nat Madrid com la tercera àrea metropolitana de
la Unió Europea, únicament per darrere de Lon-
dres i París, i li ha atorgat prestigi internacional
quant a l’excel·lència dels nivells de dotacions
d’infraestructures creades. Però també ha gene-
rat efectes negatius, entre els quals cal subratllar
un model territorial poc sostenible, amb un fort
pes de l’especulació urbanisticoresidencial, que
depreda els recursos ambientals, energèticament

dependent del petroli i dels seus derivats per l’ús
massiu del cotxe, que ha generat costoses
infraestructures i que no té una organització
supramunicipal de rang metropolità.

2.2. Els transports com a
vector de desenvolupament:
anàlisi espacial

La concentració de població i funcions de tota
mena de la regió metropolitana genera intensos
feixos o fluxos de relació amb àmbits territorials
pròxims i distants. Madrid és el principal node
d’accessibilitat del país en termes de desplaça-
ments nacionals i internacionals. Fora dels límits
autonòmics, també es pot definir una àrea d’in-
fluència de la ciutat de Madrid, anomenada
“regió urbana”, que aglutina les capitals provin-
cials de Guadalajara, Toledo, Segòvia, Àvila i
Conca, ordenades de major a menor integració i
intensitat dels processos de difusió urbana. Els
límits territorials són imprecisos i canviants en el
temps, en funció de les variacions en les isòcro-
nes que sorgeixen amb les noves infraestructu-
res de transport, tant per carretera com per tren.
En aquest sentit, les infraestructures que possibi-
liten aquests fluxos són artífexs de les intenses
transformacions territorials de les dues darreres
dècades.

2.2.1. Una xarxa de carreteres
molt desenvolupada

El marc de mobilitat de la regió està definit, en pri-
mer lloc, per un conjunt de vies radials i anul·lars
que canalitzen els intensos volums de desplaça-
ments generats a les corones metropolitanes: els
6 grans eixos radials en direcció al País Basc (A-1),
Catalunya (A-2), València (A-3), Andalusia (A-4),
Extremadura (A-5) i Galícia (A-6), més les noves
autopistes radials de peatge (R-2, R-3, R-4 i R-5,
seguint els eixos anteriors), juntament amb les
quatre autopistes gratuïtes que circumval·len la
ciutat (M-30, M-40, M-45 i M-50).
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Els fluxos diaris de població en l’àmbit metropo-
lità, més el trànsit de pas, provoquen una elevada
congestió dels eixos radials d’entrada i sortida a
la ciutat de Madrid. La posada en servei de carrils
específics per a Vehicles d’Alta Ocupació (VAO) és
un dels instruments més eficaços per a contra-
restar la congestió de carreteres, especialment en
les hores i períodes punta, i per a reduir la conta-
minació. A pesar que Madrid va ser pionera a
Europa amb la creació el 1996 de carrils BUS-VAO
a l’A-6, des d’aleshores no s’ha construït cap carril
més i, a curt termini, el Ministeri de Foment úni-
cament preveu l’execució d’un nou tram VAO de
19 km de longitud a l’A-2 entre Madrid i Alcalá de
Henares per al 2011 (una mínima part dels 200
km inicialment considerats el 2005). 

En matèria de carreteres, el govern autonòmic ha
formulat diverses demandes d’infraestructures
al Govern Central que no estan recollides en
el Pla Estratègic d’Infraestructures i Transport
(PEIT), entre les quals destaquen:

• Nous eixos radials (R-1 i R-6) per a solucionar la
congestió de l’A-1 i A-6, que registren un trànsit
mitjà aforat de 130.000 i 160.000 vehicles dia-
ris, respectivament. 

• Tancament de la M-50, per a millorar el trànsit a
la Zona Nord de Madrid.

• Posada en marxa d’una M-60 com un nou anell
de circumval·lació.

• Prolongació de la R-3 fins a Tarancón.
• Execució completa de les vies de servei de la M-

40 i reducció del seu impacte ambiental (pan-
talles acústiques i reforestació de vessants).

• Construcció de noves plataformes reservades
per al transport públic a les principals vies d’ac-
cés a la ciutat de Madrid. 

Per la seva banda, el govern regional compta amb
un ambiciós Pla de Carreteres (2007-2011), que
tindrà una gran transcendència a mitjà i llarg ter-
mini en la política territorial i en el desenvolupa-

ment econòmic regional. Amb una inversió de
més de 4.200 milions d’euros, el Pla pretén actuar
sobre un total de 334 quilòmetres de vies (el 14%
de tota la xarxa actual) i implica la construcció de
noves carreteres, duplicacions de calçada, elimi-
nació de travessies, adequació de vies actuals,
així com un pla de supressió d’encreuaments a
nivell i glorietes. El focus principal és la construc-
ció de 76,5 quilòmetres de noves vies (47,4 dels
quals són autovies), que comptaran amb una
inversió de 3.200 milions d’euros. La carretera
nova més important serà la M-61, l’objectiu de la
qual és el tancament de la M-50 pel nord per
mitjà de la construcció de 30 km d’autovia (es
preveu que aquesta futura via sigui utilitzada per
més de 40.000 vehicles al dia, si supera satisfac-
tòriament la declaració d’impacte ambiental per-
tinent). El segon focus és la duplicació de calçada
o ampliació de carrils en 178 quilòmetres de dis-
set vies, amb una inversió de més de 700 milions
d’euros. Aquests desdoblaments pretenen millo-
rar la seguretat viària de les carreteres regionals
que presenten altes intensitats de trànsit: la
M-104 de San Agustín de Guadalix a Colmenar
Viejo, la M-206 de Torrejón de Ardoz a Loeches o
la M-100, entre d’altres. 

El vigent Pla de Carreteres de la Comunitat de
Madrid suscita crítiques per l’excessiva despesa
que implica la seva materialització, i perquè
aposta per un model de mobilitat poc sostenible
basat en l’automòbil2 (fet que provocarà més
contaminació) i fomenta l’expansió urbana al
territori. Aquesta política de construcció de noves
vies d’alta capacitat contrasta amb les tendèn-
cies europees de contenció de les inversions i, fins
i tot, de paralització (cas de la moratòria del
govern francès). A més, es pot deduir certa
“sobredotació” de la xarxa d’infraestructures,
perquè Madrid és la regió metropolitana europea
amb més quilòmetres d’autopistes i autovies per
milió d’habitants (entorn de 140 km, enfront de 71
de París i 43 de Londres), així com d’infrautilitza-
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Aquestes majors facilitats a l’automòbil han reduït la proporció d’usuaris del transport públic entre 1996 i 2004 del
59% al 49,3% enfront a l’increment de la quota de l’automòbil (del 40,4% al 50,7%).



ció d’algunes infraestructures recents, cas de les
autopistes radials, que són econòmicament poc
rendibles per al sector privat, i que han acon -
seguint un terç del trànsit previst quan es van
inaugurar.

En aquest sentit, l’actual escenari econòmic, en el
qual la crisi ha posat de manifest la necessitat

d’introduir importants ajustos en la despesa
pública, pot redundar en un replantejament
generalitzat sobre la necessitat i conveniència de
les infraestructures projectades, algunes de les
quals seran, probablement, ajornades o descarta-
des. S’imposa a partir d’ara, per tant, un major
rigor en l’estudi de les ràtios cost-benefici de les
noves infraestructures de transport per a asse -
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Pla de Carreteres de la Comunitat de Madrid (2007-2011)

Font: Elaboració pròpia
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gurar-ne la justificació i sostenibilitat econòmica,
social i ambiental.

2.2.2. Una regió metropolitana
vertebrada pel sistema de 
transport públic
El transport col·lectiu, alhora que és essencial en
la mobilitat interna i les relacions amb l’exterior,
és avui el principal factor de cohesió territorial
de la regió. Els esforços inversors i els avanços en
transport públic han estat molt notables en les
últimes dècades, i han situat Madrid a l’avant-
guarda de les regions del món en la dotació d’in-
fraestructures de transport públic. 

La xarxa ferroviària de Rodalies és la principal
alternativa al transport per carretera en els
intensos moviments pendulars produïts entre
els municipis de les corones metropolitanes i la
ciutat de Madrid. La regió compta amb una
xarxa de Rodalies de 9 línies, 386 quilòmetres de
longitud, 100 estacions i 22 intercanviadors amb
la xarxa de Metro i autobusos urbans i interur-
bans. Des de 1987 la demanda s’ha multiplicat
per 5 (de 60,3 a 300,7 milions de viatges l’any el
2009), i ben sovint se sobrepassa el milió de viat-
ges els dies laborables. Però aquests anys aquest
increment de la demanda no s’ha correspost
amb un augment paral·lel de la xarxa: les dues
principals inversions es van centrar en la posada
en servei del nou túnel Atocha-Chamartín i l’o-
bertura de l’estació de Sol. Els nous desenvolupa-
ments urbans als municipis de la regió i les seves
expectatives de creixement requereixen aug-
mentar la cobertura territorial dels serveis de
Rodalies. En aquest sentit, a través del Pla d’In-
fraestructures Ferroviàries de Rodalies per a
Madrid, el Ministeri de Foment té previst invertir
5.000 milions d’euros durant el període 2009-
2015. Aquest Pla suposarà l’execució de 115 km de
noves línies i l’ampliació de capacitat, per mitjà
de quadruplicació de vies, d’altres 66 quilòme-
tres més, així com la modernització de 55 esta-

cions i la construcció de 24 de noves i l’execució
de nous intercanviadors intermodals. Un dels
projectes estrella d’aquest Pla és la nova línia
Chamartín-Barajas T4, ja que permetrà connec-
tar l’aeroport amb l’estació de Chamartín en
menys de 15 minuts, emulant els models de
major èxit mundial que afavoreixen les sinergies
avió-tren-alta velocitat.

Madrid compta amb una de les xarxes de metro
més moderna i extensa del món. Entre 2003 i
2007 la quantiosa inversió proporcionada pel Pla
d’Ampliació del Metro (4.300 milions d’euros) va
permetre la construcció de gairebé 90 quilòme-
tres (un increment de quasi el 40% de la xarxa) i
79 noves estacions. En l’actualitat Madrid comp-
ta amb una xarxa de 260 quilòmetres i 227 esta-
cions, que, si se sumen les línies de metro lleuger,
constitueixen el tercer sistema de metro del
món, tan sols per darrere de Nova York i Moscou.
L’augment de la longitud de la xarxa ha permès
donar servei a noves àrees urbanes i la integració
de municipis metropolitans (especialment a tra-
vés de Metro Sud i Metro Lleuger). No obstant
això, el Metro de Madrid encara està molt lluny
d’aconseguir el volum de passatgers de les prin-
cipals xarxes de metro del món (entre les quals
ocupa el dissetè lloc)3. El nou Pla d’Ampliació i
Millora de la xarxa (2007-2011) contempla la pro-
longació de les línies 2, 9 i 11 (amb un total de 10,8
km) i la modernització de les línies més antigues
amb criteris de seguretat, fiabilitat i qualitat.
Una altra de les novetats del Pla és el Metrobús,
un servei d’autobús que circularà per platafor-
mes segregades del trànsit (s’ha previst la cons-
trucció de 75 km), el disseny de les quals perme-
trà reconvertir la línia en un metro lleuger si així
ho exigeix la demanda. Aquestes actuacions
busquen l’expansió externa de la xarxa i, per
tant, es concentren als límits de la ciutat de
Madrid i als municipis metropolitans contigus,
on els costos de gestió s’eleven per la menor
demanda4. 
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3 L’any 2009, al Metro de Madrid es van registrar 642 milions de passatgers, gairebé el doble que a Barcelona
(361 milions), però molt per darrere dels 1.479 milions de París.
4 Així, per exemple, els costos reals del transport es multipliquen per tres a les línies de metro lleuger creades a
l’entorn metropolità respecte al metro convencional.



Les quantioses inversions en infraestructures de
transport públic no han aconseguit frenar el
creixement del transport privat, especialment a
les corones metropolitanes on un model urbà
més difús limita l’eficàcia i incrementa el cost del
transport públic. D’altra banda, més enllà de
Metro Sud, a la xarxa de rodalies i metro no hi ha
alternatives de tipus transversal que intercon-
nectin les noves àrees perifèriques de la ciutat i
els municipis metropolitans entre si (així, per
exemple, el nou pla d’ampliació del Metro no
contempla cap nova línia circular). 

2.2.3. Hub aeroportuari 
internacional
Madrid depèn críticament del seu aeroport per a
satisfer les seves funcions locals i globals. La
regió té l’avantatge de comptar amb un hub
aeroportuari que n’afavoreix el desenvolupa-
ment econòmic en possibilitar comunicacions a
escala global. L’Aeroport Madrid-Barajas disposa
de connexions diàries amb tots els aeroports
espanyols i amb 135 aeroports internacionals
repartits als cinc continents. L’ampliació de Bara-
jas va suposar un gran factor de dinamització, ja
que permet absorbir una capacitat màxima de
120 moviments per hora i donar servei a més 70
milions de passatgers l’any, unes xifres a l’abast
de molt pocs aeroports del món. Barajas va ser
un dels aeroports internacionals amb major
expansió de l’última dècada5. L’any 2007 es va
aconseguir el rècord de passatgers, amb gairebé
52 milions, situant Madrid en el desè lloc del ràn-
quing mundial, un ascens espectacular tenint en
compte que l’any 2000 es registraven 32 milions
i n’ocupava el vintè lloc. El gran creixement eco-
nòmic experimentat per la regió en l’última
dècada ha tingut un reflex directe en l’increment
dels viatges de negocis (molt destacats per la
condició de Madrid de seu de les grans empreses
i multinacionals del país), així com en l’augment
dels fluxos immigratoris (especialment en els

vols intercontinentals amb els països llatinoa-
mericans). Els majors nivells de benestar i capa-
citat de consum de la població de la regió i de l’à-
rea d’influència, juntament amb la irrupció de
les companyies low cost, molt competitives en
preus, també ha tingut un efecte en l’increment
de la demanda i la universalització dels usuaris
de l’avió. Un altre factor a tenir en compte és que
els últims anys Madrid s’ha refermat com a des-
tinació turística internacional. 

No obstant això, l’escalada de preus del petroli el
2008 i, a continuació, la crisi econòmica mundial
han suposat un fre a les expectatives de creixe-
ment. Així, 2009 es va tancar amb 49,8 milions
de passatgers. Malgrat tot, el retrocés ha estat
comú a la resta d’aeroports, i Barajas es manté
en el quart lloc del rànquing europeu per volum
de passatgers i només ha retrocedit un lloc en la
classificació mundial. Aconseguir el tercer lloc
europeu és factible per la curta diferència exis-
tent amb Frankfurt-Main, no així superar els sis-
temes aeroportuaris de Londres i París, que avan-
tatgen Madrid en 82 i 37 milions de passatgers,
respectivament. A escala mundial és previsible
que els anys vinents l’aeroport de Madrid-Bara-
jas perdi posicions per l’empenta dels aeroports
asiàtics (Hong Kong, Suvarnabhumi-Bangkok,
Dubai i Guangzhou Baiyun).

Madrid-Barajas va concentrar el 26% del trànsit
de passatgers d’Espanya el 2010, tres punts per-
centuals més que el 2000. L’increment acumulat
per a aquesta dècada va ser del 51,6%, quinze
punts més que la mitjana espanyola. Gran part
d’aquest ascens es deriva de l’intens increment
del trànsit internacional, gairebé 15 milions de
passatgers en una dècada (el 45% de tot l’incre-
ment del trànsit internacional registrat als aero-
ports espanyols). Des de l’any 2001 la quota de
passatgers amb origen o destí a l’exterior va
superar els vols nacionals, i el 2010 aconsegueix
el 62,3%.
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5 Durant el període 2000-2009, l’Aeroport de Madrid-Barajas va experimentar un increment acumulat del 46,7%,
molt superior a l’experimentat pel trànsit aeri mundial (11%). Només Beijing i Dubai van créixer per sobre de Madrid
(140,5% i 65,0%, respectivament).



El trànsit internacional de Madrid-Barajas està
dominat per dues àrees principals: Europa
(66,3% del volum del trànsit internacional de
passatgers) i Amèrica Llatina-Carib (el 61% del
trànsit intercontinental de passatgers fora d’Eu-

ropa). Entre ambdues destinacions sumen 25,5
milions de passatgers, 5 milions més que el tràn-
sit nacional. La preponderància del mercat euro-
peu és una conseqüència lògica de la proximitat
territorial, les intenses relacions econòmiques
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Evolució del trànsit de passatgers a l’aeroport de barajas (1990-2009)
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Rànquing de regions aeroportuàries/aeroports d’Europa: Trànsit de passatgers

2002 2008 2009 Var. 2008-09 Var. 2002-09
1  Londres* 115.980.862 134.017.859 130.307.938 -2,8% 12,4%

2  París* 72.076.967 89.168.337 85.499.366 -4,1% 18,6%

3  Frankfurt-Main 48.723.486 53.684.336 50.932.840 -5,1% 4,5%

4  Madrid-Barajas 33.917.463 50.545.152 47.951.031 -5,1% 41,4%

5  Amsterdam-Schiphol 40.602.116 47.471.801 43.500.000 -8,4% 7,1%

6  Roma-Fiumicino 24.794.669 35.633.108 33.808.456 -5,1% 36,4%

7  Munic 23.355.464 34.543.192 32.681.067 -5,4% 39,9%

8  Barcelona 21.337.925 30.380.575 27.311.765 -10,1% 28,0%

9  Zuric 18.212.075 22.117.400 21.926.872 -0,9% 20,4%

10  Palma de Mallorca 17.806.101 22.856.179 21.203.028 -7,2% 19,1%

(*) Aeroports de Londres: Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton
(**) Aeroports de París: Charles de Gaulle, Orly i Beauvais
Font: Airports Council International



amb els països de la UE i la tradicional vocació
d’Espanya com a destinació turística per als
europeus. Però, sens dubte, Madrid-Barajas des-
taca com a hub internacional per la seva funció
de pont aeri entre Europa i Amèrica Llatina, que
concentra gairebé un terç del total de desplaça-
ments entre ambdues àrees. Com es pot apreciar
en el mapa, els continents africà i asiàtic, encara
que tinguin un pes discret, en l’última dècada
han crescut a major ritme (192,6% i 143,6%, res-
pectivament). En aquest sentit, els països ribe-
rencs del Nord d’Àfrica, amb el Marroc al davant,
el Golf Pèrsic i països emergents del Sud-est
asiàtic són àrees geopolítiques amb gran projec-
ció. Els fluxos amb els Estats Units, encara que
hagin presentat el menor ritme de creixement,
continuen sent transcendentals per a l’economia
regional, tant per les relacions interempresarials
com per la rellevància econòmica del turisme
d’origen nord-americà. 

En principi, s’espera que la creixent especialitza-
ció en vols internacionals compensi el descens
del trànsit nacional en les destinacions en què
existeixi una competència de l’alta velocitat. L’in-
forme d’Eurocontrol (IFR Flight Movements
2008-2030) dibuixa un escenari de creixement
per a l’aeroport de Madrid-Barajas de 70 milions
de viatgers l’any 2022, amb la qual cosa aconse-
guiria el seu òptim operatiu. Però aquestes previ-
sions optimistes poden truncar-se pel canvi de
cicle econòmic, que pot incidir negativament en
la demanda de viatges per motius de negocis i
turisme, o perquè la fi del boom immigratori
reduirà els fluxos transoceànics amb els països
llatinoamericans. D’altra banda, l’impacte de l’al-
ta velocitat pot ser més intens del que s’espera.
En només dos anys des de la seva entrada en
funcionament, l’AVE ha igualat el volum de pas-
satgers del pont aeri Madrid-Barcelona, i tot
apunta que les pròximes millores anunciades
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Distribució del trànsit aeri de Barajas per àrees geopolítiques d’escala
Nombre de passatgers (2009) i % variació acumulada 1999-2009

Font: AENA
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per Renfe (reducció del temps de viatge a poc
més de 2 hores i augment de la capacitat i fre-
qüència dels trens) suposaran de nou massius
transvasaments de viatgers a favor de l’AVE. És
evident que a curt termini l’alta velocitat despla-
çarà l’avió en les comunicacions de Madrid amb
les principals àrees urbanes peninsulars, però la
combinació d’una oferta integrada d’avió més
alta velocitat també pot reforçar la funció de
Madrid com a node de distribució dels passat-
gers internacionals que vulguin accedir a altres
comunitats del país. En aquest sentit, la futura
línia de rodalies entre Barajas i Chamartín i el
túnel d’alta velocitat entre Atocha i Chamartín
són decisius per a garantir la intermodalitat
d’ambdós sistemes. 

El govern autonòmic busca reforçar les funcions
aeroportuàries, per la seva transcendència eco-
nòmica i per a la competitivitat de la regió en
l’arena global. La creació de dos nous aeroports
regionals a Campo Real i El Álamo, juntament
amb la participació en la gestió de Barajas, són
els eixos bàsics previstos per la Comunitat de
Madrid en matèria aeroportuària per al període
2007-2025. El projecte de Campo Real, al sud-est,
contempla una superfície de 780 hectàrees, des-
tinades essencialment al transport aeri de mer-
caderies, i s’espera que sigui una alternativa efi-
caç a Barajas, que té dificultats per a continuar
creixent pels problemes de soroll nocturn. L’aero-
port d’El Álamo-Navalcarnero, al sud-oest, tin-
dria com a finalitat substituir l’actual aeròdrom
de Cuatro Vientos i absorbir l’aviació de negocis
que es realitza a l’aeroport militar de Torrejón de
Ardoz (altres funcions plantejades són els vols
esportius, escoles de vol, treballs agroforestals i
extinció d’incendis). No obstant això, la materia-
lització d’aquests dos projectes, per la seva
envergadura i necessitat de finançament, s’en-
fronta a l’actual conjuntura de dificultats pressu-
postàries i de finançament.

2.2.4. Madrid com a centre de la
xarxa d’alta velocitat més 
extensa del món
Madrid és un gegant ferroviari en el conjunt del
país, per la seva funció de node central que cana-

litza el gros dels fluxos, sense mencionar la
potència de la seva malla ferroviària local (on
només els serveis de rodalies comprenen gairebé
el 50% de tots els desplaçaments per tren a Es -
panya). 

L’actual desenvolupament de l’alta velocitat
apuntala la preponderància de Madrid en les
comunicacions interregionals. El PEIT, amb horit-
zó el 2020, té com a meta que totes les capitals
provincials tinguin una connexió d’alta velocitat
amb Madrid, en uns temps de viatge de menys
de 2 hores i mitja (i 3 hores amb Galícia). En con-
seqüència, l’alta velocitat manté el sistema
radiocèntric. A finals de 2010, amb la conclusió
de la línia d’alta velocitat a València, Madrid és el
centre de la xarxa d’alta velocitat més extensa
del món (2.230 km de longitud, superant així el
Japó i França). De fet, Madrid està connectat a les
principals àrees urbanes del país (Barcelona,
València, Sevilla, Saragossa i Màlaga). L’expansió
de l’alta velocitat està ampliant cada vegada
més l’àrea d’influència de la regió, perquè el gran
estalvi de temps potencia les relacions amb les
ciutats interconnectades, que passen a formar
part del hinterland directe de Madrid. Dit d’una
altra manera, l’alta velocitat comprimeix les dis-
tàncies territorials i augmenta la jerarquia fun-
cional de Madrid en el sistema urbà espanyol. La
minva dels recursos públics pot postergar en el
temps la concreció de moltes línies d’alta veloci-
tat, encara que el Ministeri de Foment manté
com a prioritaris projectes clau com les línies
amb Galícia, àrees del Mediterrani (Alacant i
Múrcia), la continuïtat amb la Y basca i altres
capitals del nord, així com les connexions amb
França i Lisboa. 

En el pla de les infraestructures ferroviàries, els
projectes de més transcendència per a Madrid
són la remodelació de les estacions d’Atocha i
Chamartín i la seva connexió a través d’un túnel
d’alta velocitat. D’aquesta manera Madrid fun-
cionaria com una única estació amb dues termi-
nals, la qual cosa permetria la integració de tota
la xarxa d’alta velocitat del país. Amb la nova ter-
minal, Atocha es consolidarà com el node fona-
mental d’interconnexió de diferents corredors
d’alta velocitat amb origen o destinació tant al
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nord com al sud peninsular. S’espera que el 2025
Atocha rebi 36 milions de viatgers l’any de les
línies d’alta velocitat, quantitat que duplica el
trànsit actual en llarg recorregut. L’Operació Cha-
martín, a més de la remodelació de l’actual esta-
ció, és un macroprojecte urbanístic conegut com
a Prolongació de la Castellana, en el qual el so -
ter rament de les línies ferroviàries possibilitaria
la transformació urbanística d’aquest eix nord
de la capital. 

2.2.5. Madrid: plataforma 
logística

La privilegiada situació geogràfica de la Comuni-
tat de Madrid com a centre de les xarxes de
carreteres i de ferrocarril radials que tenen el seu
origen a la ciutat de Madrid fa que aquesta regió
sigui la millor comunicada de la Península i la
cinquena de tot Europa. La regió compta amb
potents infraestructures logístiques, com són: el
Puerto Seco de Madrid, primera duana marítima
interior de la Unió Europa, que enllaça els princi-
pals ports peninsulars (Algesires, València, Barce-
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Madrid: Hub d’alta velocitat ferroviària

Font: elaboració pròpia
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lona i Bilbao); l’Aeroport de Barajas (amb el 57,3%
del volum de la càrrega del transport aeri de
mercaderies d’Espanya), i la important xarxa de
centres logístics de distribució (entre els quals
destaquen el Centre de Transports de Coslada i
Mercamadrid) i la presència dels principals ope-
radors logístics del país (Azcar, Mercadona, Indi-
tex, El Corte Inglés, etc.). Tots aquests avantatges
estratègics expliquen el gran pes aconseguit pel
sector logístic de la regió. Madrid és líder nacio-
nal en facturació, ja que concentra més de la
meitat del transport de mercaderies. El 75% de
les empreses de transport i distribució nacionals
i internacionals tenen la seva seu a la Comunitat
de Madrid. La seva oferta logística és quantiosa,
en disposar de 25 milions de m² per al sector i
altres 35 milions projectats.

Per a refermar el lideratge de la regió en l’àmbit
logístic, el govern de la Comunitat de Madrid ha
impulsat el 2010 el Pla d’Infraestructures Logísti-
ques, que desenvoluparà els 12 anys vinents, per
mitjà de models de col·laboració publicoprivada.
Suposarà una inversió superior als 4.500 milions
d’euros en urbanització, més de 7.000 milions
d'euros en edificació i el desenvolupament de
més de 35.000 milions de m² de sòl logístic. El
Pla ha estat dissenyat per la iniciativa privada
des del clúster Madrid Plataforma Logística. 

Entre les seves principals actuacions en matèria
d’infraestructures logístiques destaquen: el Cen-
tre Logístic Ferroviari d’Aranjuez, de recent licita-
ció; la nova Plataforma multimodal d’Arganda
del Rey (vinculada al projecte Parc d’Activitats
Econòmiques i al futur aeroport de Campo Real);
el nou corredor ferroviari per al trànsit de merca-
deries pel territori regional (que doni servei a la
nova plataforma); la creació de 8 centres logís-
tics situats estratègicament a la regió6, i el reforç
dels eixos viaris per a assegurar l’accés i inter-
connexió de tots els centres logístics i nous aero-
ports regionals. A més, el Pla proposa l’ampliació
del Centre de Càrrega Aèria de Barajas i el desen-

volupament del Triangle Ferroviari de Coslada-
Madrid. Aquests projectes d’infraestructura
tenen com a objectius impulsar el transport
ferroviari i la intermodalitat del sistema de
transports, millorar la competitivitat del sector
logístic regional (reduint els costos associats a
les empreses), potenciar Madrid com un dels
principals centres del comerç mundial i atraure
activitats econòmiques que repercuteixin en la
creació d’ocupació (estimada en 120.000 ocupa-
cions).

El Pla d’Infraestructures Logístiques també plan-
teja una ambiciosa estratègia internacional l’ob-
jectiu de la qual és posicionar la regió com un
gran centre logístic mundial amb el lema evoca-
dor de Madrid en la “nova Ruta de la Seda”, amb
accés a tres eixos principals entorn dels quals es
mou el comerç mundial de mercaderies a les
denominades “autopistes del mar”: eix Atlàntic
(relacionat amb els Estats Units i Amèrica Llati-
na); eix Nord d’Europa (Alemanya, Holanda, Bèl-
gica i Rússia), i eix Mediterrani Sud-est Asiàtic
(inclou Índia, Dubai i Qatar). Respecte d’això,
resulta essencial que Madrid intensifiqui els
acords de cooperació amb institucions de dife-
rents països, des de Shanghai fins a Panamà.

Per a assumir bona part d’aquests reptes, la
Comunitat compta amb l’Associació Madrid Pla-
taforma Logística, que funciona a manera de
clúster que integra els agents logístics més relle-
vants de la regió i les administracions públiques
(autonòmica i local). Entre les seves atribucions,
destaca la missió de coordinar i articular la pla-
taforma logística de la Comunitat de Madrid, per
convertir-la en un dels principals referents mun-
dials (pel seu paper de frontissa entre Europa,
Iberoamèrica i Àfrica); recolzar el sector logístic
madrileny i la seva internacionalització; intensi-
ficar la col·laboració publicoprivada; promoure la
R+D tecnològica i de serveis de logística avança-
da, i desenvolupar les infraestructures i intermo-
dalitat i els centres de serveis compartits. 

6 Els centres logístics es localitzaran a: l’A-1, a San Sebastián de los Reyes; la M-404, a El Álamo; l’A-5, a Móstoles; la
M-405, a Moraleja de Enmedio, Griñón i Humanes; la M-410, a Torrejón de Velasco i Pinto; la M-506, a Valdemoro; l’A-
3, a Villarejo de Salvanés, i la M-300, a Torres de la Alameda.
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2.3. Processos econòmics

2.3.1. Creixement i convergència
La Comunitat de Madrid ha estat, durant el pe -
río de 2000-2009, una de les regions més dinà-
miques d’Espanya, i registra un creixement mitjà
del PIB del 2,5%, dues dècimes de punt superior
al 2,3% del conjunt del país7. A més, el millor com-
portament relatiu de l’economia madrilenya s’ha
mantingut durant la crisi, mostrant la regió un
descens en el seu PIB durant 2009 de menor
magnitud que l’agregat nacional. 

Així, el creixement acumulat del PIB entre 2000 i
2009 va assolir el 24,8%, 1,9 punts percentuals
per sobre de la mitjana nacional. El dinamisme
econòmic regional ha estat un factor clau en el
procés de creixement demogràfic que ha experi-
mentat la Comunitat de Madrid els últims anys,
que ha estat fins i tot més intens que el que ha

tingut lloc en el conjunt d’Espanya. Al llarg del
període analitzat, la població madrilenya va créi-
xer un 20,5%, 6,4 punts percentuals per sobre del
creixement mitjà nacional. Com a conseqüència
d’aquestes tendències econòmiques i demogrà-
fiques, la renda per capita va créixer un magre
3,6% durant aquests deu anys, per sota del crei-
xement del 7,8% d’avanç d’aquest indicador en el
conjunt del país.

La descomposició sectorial del VAB de la Comuni-
tat de Madrid el 2000 i 2009 posa de manifest
dues importants característiques de l’estructura
econòmica regional. En primer lloc, l’economia
madrilenya es troba fortament terciaritzada,
amb un pes dels serveis molt elevat, aconseguint
el 2009 el 79,8% del total del VAB. El sector indus-
trial aportava aquell any el 10,1% del VAB total
regional, mentre que la construcció suposava un
7,7%, l’energia un 2,2% i l’agricultura, només un
0,1%. La segona característica destacable és que
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7 El dinamisme de l’economia madrilenya també s’observa atenent a la informació facilitada per altres fonts, com
FUNCAS (2,6% de creixement mitjà anual, liderant la classificació regional) o l’Institut d’Estadística de la Comunitat
de Madrid (3,1% de creixement mitjà anual durant el període).

Font: CRE. Base 2000, INE

5

2001

Comunitat
de MadridEspanya

Creixement del PIB: Comunitat de Madrid i Espanya
% variació interanual

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

3,6
4,0

2,7 2,4
3,1 3,0 3,3 3,6 3,6

4,04,3 4,3
3,6 3,4

0,9 1,0

-3,7 -3,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



10

20

0

35

Font: CRE, Base 2000, INE

PIB Població

Espanya

Creixement del PIB i convergència: Comunitat de Madrid i Espanya (2000-2009)
% de variació

25

15

5

30

22,9
24,8

14,1

20,5

7,8

3,6

PIB per capita

Nota: El creixement del PIB i del PIB per capita és en termes constants, base 2000

Comunitat
de Madrid

Estructura del VAB a preus de mercat per sectors (2000-2009)
% sobre el total

Font: CRE, Base 2000, INE

2000 2009

Energia
2,0%

Indústria
14,1%

Construcció
7,3%

Serveis
76,3%

Agricultura,
ramaderia i
pesca 0,3%

Nota: Calculat a preus constants. Base 2000

Agricultura,
ramaderia i
pesca 0,1%

Energia
2,2%

Indústria
10,1%

Construcció
7,7%

Serveis
79,8%

L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  d e  M a d r i d :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 33



aquesta major presència del sector serveis ha
augmentat els últims anys, pujant en 3,5 punts
percentuals des de l’any 2000. Aquesta expansió
dels serveis s’ha produït en detriment del sector
industrial, que ha perdut 4 punts en el seu pes
sobre el conjunt del VAB regional. El comporta-
ment de la resta de sectors ha resultat més esta-
ble, amb un lleuger increment del pes de la cons-
trucció (0,4 punts percentuals) i de l’energia (0,2
punts percentuals) i amb la reducció de la parti-
cipació en el conjunt de l’agricultura (-0,2 punts). 

Aquesta evolució de la participació sectorial en el
VAB és conseqüència de les dinàmiques de crei-
xement que han seguit els diversos sectors d’ac-
tivitat els últims anys. Així, l’energia ha mantin-
gut un ritme d’avanç mitjà anual del 3,3%, molt
per sobre de la mitjana nacional (0,9%). La cons-
trucció i els serveis han crescut a un ritme mitjà
anual del 2,7%, una mica per sota de la mitjana
nacional (2,8%). Els sectors de la indústria i l’agri-

cultura han tingut, al contrari, un exercici nega-
tiu (-1,1% i -4,1%, respectivament) i pitjor que en el
conjunt d’Espanya (-0,9% en ambdós sectors).

La rellevància del sector serveis en l’economia
madrilenya s’aprecia clarament en el gràfic
següent, en el qual s’observa que la major part
del creixement econòmic ha procedit de la con-
tribució dels serveis de mercat, seguits pels ser-
veis de no-mercat i la construcció. El 2009, si bé
els serveis van restar al creixement del VAB al vol-
tant d’1,3 punts percentuals, van ser les activitats
industrials les que van registrar una pitjor contri-
bució (-1,5 punts), a pesar de la seva menor
dimensió en l’economia madrilenya.

2.3.2. Mercat de treball

La Comunitat de Madrid ha gaudit els últims
anys d’una intensa creació d’ocupació, de major
magnitud que la que ha tingut lloc a Espanya. El
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2008, el nombre d’ocupats, segons les dades de
l’INE, va assolir a la Comunitat de Madrid el seu
màxim històric, 3,06 milions, quantitat que supo-
sa 1,3 milions de treballadors més sobre la xifra
de 1996. El creixement acumulat durant el perío-
de va ser del 74%, enfront del 57,4% del conjunt
del país. 

No obstant això, la virulència de la crisi econòmi-
ca ha provocat la pèrdua de part dels èxits acon-
seguits pel mercat laboral regional. De fet, entre
el tercer trimestre de 2007, data d’inici de la
recessió laboral, i el quart trimestre de 2010 s’han
perdut a la regió 173.000 llocs de treball, xifra que
suposa un descens del 5,6%. 

El descens de l’ocupació, juntament amb l’aug-
ment de la taxa d’activitat, a causa de la incorpo-
ració al mercat laboral d’una major proporció de
dones i al creixement del col·lectiu immigrant, ha
suposat un ràpid augment de la taxa d’atur des

de l’inici de la crisi. Així, si bé entre 2005 i 2007 es
van aconseguir taxes d’atur que, a Espanya,
podrien enquadrar-se dins d’un escenari de plena
ocupació (entre el 5% i el 7%), a partir de 2007 la
taxa d’atur ha patit un substancial deteriora-
ment, elevant-se fins al 16,1% el 2010. 

No obstant això, el mercat laboral de la regió pre-
senta un major vigor respecte al conjunt d’Es-
panya, ja que mantenia, en el quart trimestre de
2010, unes taxes d’ocupació i activitat superiors a
la mitjana nacional (55,0% de taxa d’ocupació i
65,3% de taxa d’activitat a la regió enfront del
47,8% i 60,0% en el conjunt d’Espanya), així com
una taxa d’atur més baixa (15,8%, enfront del
20,3%). De la mateixa manera, els últims tres tri-
mestres de 2010 l’economia madrilenya ha gene-
rat ocupació respecte al trimestre precedent,
mentre prosseguia la destrucció de llocs de tre-
ball en el conjunt d’Espanya.

Font: CRE, Base 2000, INE
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2.3.3. Sector exterior

L’economia madrilenya s’ha caracteritzat els
últims anys pel seu dinamisme i el seu creixent
grau d’obertura comercial. La Comunitat de
Madrid és una de les regions més poblades d’Es-
panya (la tercera, darrere d’Andalusia i Catalunya)
i una de les que compta amb un PIB per capita
més elevat, per la qual cosa els seus fluxos
comercials, tant d’entrada com de sortida, resul-
ten molt rellevants. A més, Madrid és la seu de les
principals multinacionals estrangeres a Espanya,
així com el centre d’operacions de les principals
multinacionals espanyoles amb inversions a l’ex-
terior. D’aquesta manera, tant l’estudi dels fluxos
de comerç exterior (amb altres comunitats autò-
nomes espanyoles i amb l’estranger), com l’anàli-
si de la inversió estrangera, resulten assumptes
de vital importància per a entendre l’economia
madrilenya.

Les relacions comercials de la regió amb l’estran-
ger suposen una elevada proporció sobre el PIB
de la comunitat. Les dades del Ministeri d’Indús-

tria, Turisme i Comerç apunten que, només en el
comerç exterior de béns, la Comunitat de Madrid
genera uns fluxos comercials que representaven,
el 2009, 66.400 milions d’euros, gairebé la mei-
tat del PIB regional (el 47,8%). A aquesta xifra cal-
dria afegir el comerç internacional de serveis, sec-
tor en què la Comunitat de Madrid presenta una
elevada especialització productiva. 

Aquestes dades permeten intuir la rellevància del
comerç exterior sobre l’economia madrilenya,
que es va veure colpejada fortament per la crisi al
llarg de 2009, tant pel descens de la demanda
interna, com pel fre dels fluxos internacionals de
comerç. De fet, resulta destacable que el ràpid
procés d’obertura comercial que va experimentar
la regió entre 1995 i 2008, quan gairebé es va
duplicar la proporció del comerç exterior de béns
sobre el PIB (del 30,2% al 58,2%), es va frenar
abruptament el 2009, i va caure 10,6 punts per-
centuals en només un any. 

No obstant això, la importància del comerç exte-
rior regional no es basa en la vitalitat del seu sec-
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tor exportador (almenys, en el comerç de béns), ja
que la Comunitat de Madrid és una regió tradi-
cionalment importadora neta, cobrint les seves
exportacions de béns una mica més d’un terç
dels fluxos d’entrada8. En aquest sentit, la crisi
econòmica ha permès una certa correcció del
volum d’importacions, que ha afavorit l’augment
de la taxa de cobertura fins al 41,8% el 2010.

De fet, un dels efectes positius de la crisi ha estat
la reducció del dèficit comercial en el comerç de
béns regional, que havia ascendit a un fort ritme
durant els anys d’expansió econòmica. El com-
portament relativament més dinàmic de les
exportacions durant la crisi ha permès que el
dèficit comercial descendeixi fins a 26.000 mi -

lions d’euros el 2010 (de gener a novembre),
enfront dels més de 42.000 milions d’euros de
2007. 

El repartiment per sectors econòmics de les
exportacions madrilenyes posa en relleu el prota-
gonisme de les semimanufactures i els béns d’e-
quip, que representen gairebé el 65% del total
d’exportacions el 2010. Altres partides rellevants
són l’energia (8,6%), l’automòbil (8,2%) i els béns
de consum durador (8%). La Comunitat de
Madrid presenta una especialització relativa res-
pecte a les exportacions espanyoles en els grups
d’energia, béns d’equip, semimanufactures i
altres mercaderies, amb un índex d’especialitza-
ció superior a la unitat. De fet, són l’energia i les
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8 La situación és diferent si es té en compte el comerç exterior de serveis. La Comunitat de Madrid és una de les
principals regions españoles en la prestació de serveis a l’exterior, per la qual cosa la seva taxa de cobertura total
puja en incorporar-los al comerç de béns, fins a fregar el 100%, i equilibrar d’aquesta manera la balança comercial de
la regió.

Font: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
*Gener-novembre

Balança Comercial
Acumulat 12 mesos

Saldo comercial

19
96

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
10

*

Ta
xa

 in
te

ra
nu

al
 d

e 
M

 i X

Sa
ld

o 
co

m
er

cia
l (

m
ill

ar
ds

 d
’e

ur
os

)

20
09

19
97

19
98

19
99

20
00

45

-45

-30

-15

0

15

30

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-20%

-25%

ImportacionsExportacions

-15%



semimanufactures, juntament amb els aliments,
els grups de productes exportats que han regis-
trat un major augment entre 1995 i 2010, amb un
creixement mitjà anual de l’11,8% i 10,4% respec-
tivament. 

Pel que fa a les importacions, la Comunitat de
Madrid es proveeix de l’exterior essencialment
de béns d’equip (32,7% del total d’importacions),
semimanufactures (26,7%), manufactures de
consum (13,3%) i automòbils i components
(10,4%).

Més enllà del comerç internacional, la Comunitat
de Madrid presenta un elevat nivell d’intercanvis
comercials amb la resta d’Espanya, tal com mos-
tra la informació facilitada per la base de dades
C-interreg sobre comerç interregional. La Comu-
nitat de Madrid va exportar el 2009 a la resta
d’Espanya per valor de 22.500 milions d’euros,
mentre que va importar de la resta de regions
espanyoles per un import de 29.700 milions d’eu-
ros. La suma d’ambdues partides ofereix un
volum de comerç interregional de més de 52.000
milions d’euros, enfront dels un poc més de
66.000 milions que va suposar el comerç inter-
nacional de la regió. En conjunt, la suma del co -

merç de béns interior i exterior suposa el 85,5%
del PIB regional de 2009. La magnitud del comerç
interregional no és, per tant, un assumpte menor,
a pesar que en nombroses ocasions se n’obvia l’a-
nàlisi. 

Les principals regions clients de la Comunitat de
Madrid són, segons la mitjana d’exportacions
entre 1995 i 2007: Castella-la Manxa (14,5%),
Andalusia (14,3%), Catalunya (13,1%), Comunitat
Valenciana (11,2%) i Castella i Lleó (10,1%). Els prin-
cipals proveïdors durant aquell període de temps
van ser les mateixes comunitats autònomes,
encara que seguint un ordre diferent: Catalunya
(21,3%), Castella-la Manxa (15,2%), Castella i Lleó
(12,4%), Andalusia (12%) i Comunitat Valenciana
(9,5%). 

Per productes, les principals exportacions a
altres regions pertanyen als grups d’indústria
energètica, distribució d’energia, gas i aigua
(20,4%), material i equip elèctric, electrònic i
òptic (12,5%), paper, edició i arts gràfiques (11,6%),
indústria química (11,1%) i indústria agroalimen-
tària (9,9%). Les importacions es corresponen
amb productes dels grups d’indústria agroali-
mentària (22,2%), metal·lúrgia (10,2%), material

Exportacions per sectors a la Comunitat de Madrid 
% sobre el total

Pes Pes Var. anual mitjana Índex
del sector del sector 1995-2010 d’especialització

(1995) (2010) % (2010)

Aliments 3,9 4,3 7,5 0,3

Energia 2,3 8,6 11,8 1,7

Matèries primeres 1,4 1,1 3,6 0,5

Semimanufactures 19,2 34,8 10,4 1,3

Béns d’equip 43,1 30,1 4,0 1,5

Automòbil 14,9 8,2 3,1 0,5

Consum durador 2,1 1,2 1,8 0,6

Manufactura consum 11,6 8,0 3,8 0,9

Altres mercaderies 1,5 3,6 6,4 1,1

Total sectors econòmics 100,0 100,0 6,0 1,0

Font: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
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de transport (10,2%), indústries extractives (9,4%)
i indústria química (6,6%).

Finalment, pel que fa a les inversions exteriors, la
Comunitat de Madrid va aglutinar el 2009 inver-
sions per un import de 7.637 milions d’euros, el
65,2% dels fluxos d’inversió estrangera directa
arribats a Espanya aquell any. La Comunitat de
Madrid és també la principal receptora d’IED en
termes d’estoc d‘immobilitzat material acumulat
(24,1% del total nacional), així com en volum d’o-
cupació generat per les empreses estrangeres
instal·lades a la regió: 424.000 llocs de treball el
2009, el 29,1% de l’ocupació dependent de les
empreses estrangeres implantades a Espanya. De
la mateixa manera, Madrid va ser la regió des de
la qual va partir el 33,5% de la inversió espanyola
a l’exterior el 2009, per un import de 5.700
milions d’euros.

2.3.4. Sector públic
Des del punt de vista de la seva estructura eco-
nòmica, el sector públic exerceix un important
paper a la Comunitat de Madrid, donada la relle-
vància de la presència de la majoria de les insti-
tucions de l’Estat, així com les més importants

universitats, hospitals, centres públics d’investi-
gació, etc., als quals cal sumar l’estructura admi-
nistrativa de la mateixa regió madrilenya.

No obstant això, la gestió de la Comunitat de
Madrid s’ha caracteritzat, els últims anys, pel
control de la despesa, la qual cosa permet que la
regió sigui la comunitat autònoma amb un
menor pes de despesa pública pressupostada
respecte del seu Producte Interior Brut.

Així, a pesar del traspàs el 2003 de les compe-
tències de Sanitat i Educació a la regió, la despe-
sa pública s’ha mantingut estable, i ha mostrat
fins al 2008 una quantitat sempre per sota del
10% del PIB. No obstant això, a partir de 2009, el
marcat caràcter contracíclic del pressupost ha
ocasionat que la importància del sector públic
regional sobre el PIB de la comunitat autònoma
s’incrementi lleugerament, passant d’un 9,8% el
2008 a un 10,6% el 2009. El 2010, un nou avanç
en les polítiques d’austeritat pressupostària va
permetre un lleuger descens de la ràtio despesa
pública pressupostada/PIB, fins al 10,2%. D’a-
questa manera, la contenció pressupostària de la
Comunitat de Madrid juntament amb l’elevat
nivell de PIB regional han permès que la comuni-
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tat autònoma mantingui una posició diferencia-
da respecte a la major part de regions espanyo-
les, amb un pes del pressupost públic sobre el PIB
inferior en 8 punts a la mitjana nacional (18,1%). 

Aquesta situació ha permès a la regió sortejar
comparativament millor la minva de recursos tri-
butaris patida pel conjunt d’administracions
públiques i tancar l’exercici pressupostari 2009
(última liquidació definitiva coneguda) amb un
dèficit de tan sols el 0,43% del PIB, enfront de
l’1,92% registrat per la mitjana de les comunitats
autònomes. Ha complert així l’objectiu d’estabi-
litat pressupostària marcat pel Govern Central
en l’exercici, el límit de dèficit del qual estava
situat en un 0,75% del PIB i que, a més de Madrid,
només han aconseguit complir la Rioja (0,68%) i
Galícia (0,71%).

La disciplina pressupostària i l’austeritat en la
despesa pública que han caracteritzat la regió
han permès, així mateix, mantenir uns nivells
d’endeutament relativament estables durant la
crisi, entorn del 6,5% del PIB. Així, mentre que
fins al 2007 el nivell de deute sobre PIB a la
Comunitat de Madrid era semblant al de la mit-
jana espanyola, des de 2008 els increments del
conjunt de les comunitats autònomes han gene-
rat un diferencial d’endeutament entre la regió i
la mitjana que ascendeix durant el tercer trimes-
tre de 2010 a més de tres punts percentuals
(6,6% enfront del 10,2%). Aquest diferencial li
permet situar-se entre les regions que conserven
una qualificació creditícia d’AA, fet que afavoreix
un accés als mercats de crèdit a menor cost per a
la regió.

Font: INE i Comunitat de Madrid
(1) Darrer PIB publicat corresponent a 2009

0

Importància del sector públic
% pressupostos inicials 2010/PIB(1)

5

10

15

20

25

30

País BascIlles
Balears

Principat
 d’AsturiesAndalusia La Rioja

Aragó

Canàries

Cantàbria

Castella
i Lleó

Castella-La
Manxa

Comunitat
Valenciana

Extremadura

Galícia Regió de
Múrcia

C.F. de
Navarra

MITJANA

Catalunya Comunitat
de Madrid

35

L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  d e  M a d r i d :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 41



2.3.5. Preus i salaris
L’evolució dels preus i els salaris a la Comunitat de
Madrid s’ha caracteritzat per un patró de com-
portament molt semblant al del conjunt d’Espan-
ya, amb un ràpid creixement durant la fase
expansiva 1994-2008. Els referits increments
resulten especialment significatius a partir de
l’any 2000, després de la introducció de l’euro
com a moneda comuna a bona part de la Unió
Europea. Des d’aleshores, el major creixement
dels preus i els salaris a Espanya (i a la Comunitat
de Madrid) respecte als del conjunt de la Unió
Monetària han provocat una pèrdua de competi-
tivitat relativa dels productes i serveis del país (i la
regió). No obstant això, la crisi econòmica ha afa-
vorit la reducció d’aquests diferencials, la qual
cosa podria permetre un retall de l’esmentada
pèrdua acumulada en la competitivitat-preu res-
pecte a altres regions i països.

Les dades d’IPC de la Comunitat de Madrid van
mostrar el 2009 un ràpid procés d’ajustament,
derivat tant del descens de la demanda com a
conseqüència de la crisi, com d’un efecte esglaó
respecte al fort augment dels preus de l’any ante-
rior (conseqüència de l’encariment de l’energia,
les matèries primeres i els aliments). El resultat de
l’esmentat ajustament ha estat l’aparició, durant
uns quants mesos, de taxes de variació dels preus
negatives, per primera vegada en la sèrie històrica
disponible. En els últims mesos, la lleu recuperació
de la demanda, juntament amb les puges d’im-
postos (IVA i impost sobre el tabac) i el nou repunt
dels preus internacionals de l’energia i les matè-
ries primeres, està permetent una evolució a l’alça
dels preus. L’IPC va tancar 2010 a la Comunitat de
Madrid en el 3% de variació interanual. La inflació
subjacent (la que exclou els preus de l’energia i els
aliments no elaborats), presenta, no obstant això,
una menor volatilitat i, encara que també segueix
una tendència a l’alça, va tancar 2010 en l’1,7% a la
regió, una taxa encara moderada.
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De la mateixa manera, els costos laborals, la taxa
de creixement acumulada dels quals entre 2000
i 2009 va ascendir a un 38,8%, han experimentat
un procés de gradual ajustament al llarg de la
crisi, tant a la Comunitat de Madrid com en el
conjunt d’Espanya. Durant el tercer trimestre de
2009 la taxa de variació interanual de les dades
de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral de l’INE
ja apuntava un descens dels costos laborals a la
regió del 0,2%. Les elevades taxes d’atur, resultat
de tres anys de crisi econòmica, i una recuperació
que es preveu dèbil, almenys, durant 2011 i 2012,
haurien de permetre que el procés d’ajustament
dels costos laborals prossegueixi durant els tri-
mestres vinents. En tot cas, una gran part del
diferencial en el cost laboral entre la regió i el
conjunt d’Espanya resideix en la major demanda
d’ocupació qualificada de l’economia de la Co -
mu nitat de Madrid, que permet una major re -
mu neració mitjana.

2.4. Processos d’actors i 
normatius
El funcionament correcte de les interaccions
entre les administracions públiques i entre
aquestes i les empreses i ciutadans d’un territori,
juntament amb el diàleg social eficient entre
empresaris i sindicats, són dos dels principals
avantatges competitius d’una regió per a l’atrac-
ció d’inversions i talent i l’estímul de l’activitat
econòmica. En sentit contrari, l’absència de pràc-
tiques eficients en els processos normatius que
duen a terme les institucions, o la falta de comu-
nicació entre els agents socials, generen bloque-
jos que limiten el desplegament de l’activitat
empresarial, frenen el dinamisme social i dificul-
ten, en definitiva, el desenvolupament socioeco-
nòmic.

L’apartat present tracta d’analitzar la contribució
de les institucions i agents socials madrilenys al
progrés del conjunt de la societat, així com les
principals tendències que estan tenint lloc a la
regió els últims anys en aquest sentit.

2.4.1. Col·laboració entre les
diferents administracions
públiques

La Comunitat de Madrid, igual que la resta de
comunitats, compta amb un marc politicoadmi-
nistratiu en el qual han de trobar el seu encaix
l’administració estatal, l’autonòmica i la del con-
junt de municipis que componen la regió. La des-
centralització pròpia de l’Estat de les Autonomies
ha fet possible l’acostament de l’administració
pública als ciutadans. No obstant això, també ha
introduït elements d’indefinició sobre l’abast de
les competències de cada esglaó administratiu.
La Comunitat de Madrid comparteix amb la resta
de regions uniprovincials l’absència del nivell
competencial corresponent a les diputacions, ins-
titucions la vocació de les quals s’ha orientat els
últims anys al suport dels municipis més petits
de cada província, la qual cosa, en aquest cas,
determina unes funcions molt específiques per a
l’administració autonòmica, encara que simplifi-
ca el conjunt de relacions interinstitucionals. D’al-
tra banda, a diferència de la resta de comunitats
autònomes, la Comunitat de Madrid alberga la
major ciutat espanyola, que és, al mateix temps,
la capital del país.

L’esquema administratiu relativament més sim-
ple de la Comunitat de Madrid respecte al que es
dóna a les regions amb més d’una província no ha
generat, no obstant això, un major nivell d’acord
entre els diversos estaments administratius
implicats en el govern del territori madrileny.
Sens dubte, l’existència de friccions entre admi-
nistracions de rang diferent, a causa de solapa-
ments o llacunes competencials, és un resultat
habitual que s’observa als països amb una orga-
nització administrativa descentralitzada. No obs-
tant això, el pes específic que confereix a la capi-
tal de la Comunitat de Madrid el seu paper com a
centre polític de l’Estat, així com el seu pes i pro-
jecció sobre el conjunt de la població i l’economia
espanyoles, fan que aquestes divergències no
hagin estat anecdòtiques i s’hi hagi instal·lat un
clima de difícils relacions entre els diversos nivells
administratius. Així, resulten freqüents les dife-
rències de criteri entre l’administració de l’Estat i
la regional, existint també divergències entre
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alguns governs municipals i el govern regional.
Més o menys explícites, aquestes divergències
acaben tenint el seu reflex en l’articulació funcio-
nal del territori i l’eficiència del conjunt institu-
cional.

Com a conseqüència d’aquestes diferències de
criteri, en nombroses ocasions s’ha vist dificulta-
da la posada en marxa de projectes i polítiques
públiques, amb conseqüències directes per al
conjunt de la ciutadania i del territori. Tal és el cas
del desplegament de la Llei de Dependència a la
regió, endarrerida respecte al desplegament rea-
litzat en altres comunitats. També, les diferències
de criteri entre les diferents administracions han
obstaculitzat projectes d’infraestructures (com el
tancament de la M-50 o el desdoblament de la
carretera M-501), de renovació urbana (renovació
de l’Eix Prado-Recoletos a la ciutat de Madrid) o
de desenvolupament urbanístic (com l’Operació
Campament, per la qual es traspassa la titularitat
d’uns terrenys militars propietat del Ministeri de
Defensa per a la construcció d’un nou barri al
sud-oest de Madrid, que ha suposat més de 20
anys de negociacions entre les diverses adminis-
tracions implicades), per posar només alguns
exemples.

La Comunitat de Madrid és, per la seva dimensió
territorial, una comunitat petita, on hauria de
resultar relativament senzill unir els principals
agents institucionals, econòmics i socials. Sens
dubte, un funcionament harmònic de les diverses
administracions i agents permetria el desblo-
queig de nombroses actuacions paralitzades i la
plasmació d’una estratègia de mitjà i llarg termi-
ni que aportaria als habitants de la regió un enor-
me valor. Per això, s’ha de fer un esforç col·lectiu a
la cerca d’una major conciliació que permeti una
ràpida resolució dels conflictes que, de forma
natural, puguin generar-se com a conseqüència
dels diferents interessos derivats del normal de -
senvolupament de les competències de cada
administració. El major interès que han de tenir
les diverses instàncies administratives involucra-
des en el govern de la Comunitat de Madrid ha de
ser comú i compartit proactivament: millorar el
nivell i la qualitat de vida dels ciutadans de la
regió. 

La Comunitat de Madrid és, no obstant això, per la
seva dimensió demogràfica i econòmica, un dels
principals pols de desenvolupament d’Espanya i
Europa. Els agents polítics, econòmics i socials de
la regió han de ser conscients de la seva respon-
sabilitat en la gestió del principal centre polític,
econòmic i cultural del país, amb evidents reper-
cussions sobre el conjunt de l’Estat. 

En aquest sentit, l’objectiu de la comunitat no pot
ser un altre que situar-se entre les regions metro-
politanes capdavanteres a escala mundial. Per
això, l’articulació efectiva d’un entorn metropolità
cada vegada més extens que, de fet, ja desborda
els límits autonòmics, i la seva posada en valor a
través d’una planificació territorial i sectorial
avançada, pot ser un important revulsiu per a
definir estratègies i objectius a mitjà termini que
permetin als diversos agents sumar esforços i
impulsar un desenvolupament equilibrat, soste-
nible i durador, tancant les ferides que sobre el
territori ha deixat la desordenada expansió urba-
na dels últims anys i identificant els sectors eco-
nòmics capaços de permetre un major i millor
creixement futur. 

2.4.2. Col·laboració entre sector
públic i sector privat

Una de les principals apostes de l’actual govern
regional madrileny és la posada en valor de la ini-
ciativa privada. Aquesta aposta, que ha donat lloc
a una rellevant innovació institucional, es plasma
tant en la tendència de major implicació de les
empreses privades en la gestió de serveis públics
com en el convenciment que els empresaris són
un importantíssim actiu per a la generació de
riquesa. 

El model de gestió dels serveis públics preconitzat
pel govern de la Comunitat de Madrid implica
que les empreses poden contribuir activament al
desenvolupament de l’economia regional per
mitjà de la seva participació en sectors abans
vetats per al sector privat. Efectivament, els
models de col·laboració publicoprivada, en els
quals l’administració manté la propietat de les
instal·lacions i el control de la prestació dels ser-
veis públics, mentre que el finançament dels pro-
jectes constructius i la gestió dels serveis està
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dirigida per empreses concessionàries, poden
aportar noves dosis d’eficiència, modernització i
qualitat en el servei a nombroses activitats. 

En aquest sentit, si bé l’experiència en els serveis
de recollida i tractament de residus, gestió i dis-
tribució de l’aigua potable, construcció i explota-
ció d’infraestructures (viàries, hospitalàries, etc.),
educació o serveis d’ajuda a la dependència ha
estat netament positiva tant per als usuaris com
per als empresaris i la mateixa administració, la
percepció social sobre la gestió privada de la sani-
tat per mitjà de concessió ha generat una aguda
controvèrsia en la comunitat. No estarà de més
preguntar-se sobre els patrons de comunicació
social practicats per les diferents parts interessa-
des en aquests processos, ja que davant de la
millora que suposa la innovació de gestió duta a
terme s’entenen malament les resistències. Igual-
ment, haurien d’avaluar-se amb atenció els resul-
tats per instàncies independents que reportessin
a tots els interlocutors socials, i d’aquesta mane-
ra avançar sense risc.

Com és ben sabut, el govern regional ha promo-
gut la prestació de serveis sanitaris públics amb
el mètode de concessió a empreses privades en
alguns centres hospitalaris de la comunitat, la
construcció dels quals també ha estat concessio-
nada conjuntament amb la prestació de serveis.
Aquesta política ha tingut una forta resposta sin-
dical ja que aquests models s’identifiquen, errò-
niament, malgrat això, amb la privatització de la
sanitat pública. La veritat és que l’administració
és sempre i en tot moment l’amo dels projectes
que concessiona, decideix sobre els estàndards de
prestació del servei i pot substituir-ne el presta-
dor si les enquestes de satisfacció dels usuaris no
són satisfactòries. Aquests elements, per si sols,
tanquen un enorme potencial d’eficiència i
excel·lència que, no obstant això, ha de ser mate-
rialitzat i avaluat de forma independent.

Aquestes concessions, semblants a les que es rea-
litzen en el camp de les infraestructures de trans-
port, suposen diferir la factura constructiva a un
escenari temporal més llarg i exigeix una gestió
molt eficient per a evitar un sobrecost i una càrre-
ga financera que, de donar-se, haurien d’assumir

les futures generacions, com s’ha argumentat en
el debat respecte d’això.

També s’argumenta que l’obertura de nous hos-
pitals no ha anat paral·lela a l’increment dels
recursos humans necessaris per a donar servei
ple a les noves instal·lacions,  confiant els resul-
tats finals a l’eficiència del gestor privat en cada
cas. 

Però l’impuls d’aquestes polítiques innovadores
ha contribuït a crear un clima de desconfiança
entre els sindicats i el govern regional en què el
diàleg social no fructifica. Si bé la patronal, els
sindicats i el govern regional mantenen reunions
periòdiques per a tractar temes econòmics i
socials, el nivell d’acord és baix i no sol donar lloc
a documents i propostes de consens. Molts dels
plans i mesures acordats en el passat es troben
actualment estancats a falta de la seva firma o a
l’espera del desenvolupament d’accions concre-
tes que permetin la seva posada en marxa efec-
tiva.

El model de desenvolupament econòmic seguit
per l’administració autonòmica emfasitza la des-
regulació, la liberalització dels sectors i la seva
obertura a la competència, evitant, en la mesura
possible, que el sector públic interfereixi en l’eco-
nomia regional, aspecte que es tradueix en noves
oportunitats per a l’activitat econòmica i l’ocupa-
ció. Però, encara que la Comunitat de Madrid és
un territori en què es donen les condicions òpti-
mes perquè els consensos i la planificació estra-
tègica obtinguin bon resultat (Madrid compta
amb una potent base empresarial, una elevada
densitat de població i un elevat nombre de muni-
cipis que, de facto, es troben des de fa dècades en
un accelerat procés de conurbació), no s’ha seguit
un procés sostingut i coherent d’ordenació terri-
torial o sectorial fruit d’un major grau de consens
social.

En absència d’un clima de concertació social més
estimulant, no obstant això, la col·laboració publi-
coprivada a la regió és excel·lent, i existeix entre
els representants empresarials i el govern de la
Comunitat de Madrid un elevat nivell d’interlocu-
ció. Així, des d’àmbits empresarials s’apunta que
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el govern regional es preocupa pels interessos del
teixit empresarial madrileny i per la promoció
econòmica de la regió en general. 

Efectivament, hi ha una certa coherència entre
aquesta percepció i el discurs mantingut pels res-
ponsables econòmics del govern regional, que
veuen en els empresaris un potent actiu de la
regió per a la creació d’ocupació i riquesa i es mira
de facilitar-ne la tasca per mitjà de la remoció
d’obstacles per al lliure exercici de l’activitat
empresarial. Així, l’administració regional ha
seguit una línia liberalitzadora de l’economia,
especialment significativa en el cas del comerç,
sobretot, pel que fa a la llibertat d’instal·lació de
superfícies i horaris.

També s’ha aprofundit en les tendències de sim-
plificació administrativa, reducció de l’estructura
del sector públic, així com la ja comentada
col·laboració publicoprivada en la prestació de
serveis a través de concessions, etc., que, junta-
ment amb altres decisions emmarcades en una
política d’austeritat en la despesa, han suposat
un estalvi total de 1.730 milions d’euros. 

Pel que fa a la reestructuració i simplificació
administrativa, els pressupostos regionals per al
2011 contemplen l’eliminació de 103 organismes i
empreses públiques de la Comunitat de Madrid,
amb un estalvi estimat de 23 milions d’euros per
la supressió de 18 llocs directius i 8 alts càrrecs, als
quals cal sumar altres 600 milions procedents de
l’alienació de la participació en diferents consor-
cis, nusos logístics, fundacions i societats de capi-
tal risc en què el protagonisme passarà a ser
assumit pel sector privat. 

Si bé les administracions autonòmiques han
patit els últims anys una multiplicació d’ens ads-
crits que és necessari reduir, la concentració
d’agències encarregades de la promoció econò-
mica ha d’executar-se prenent en consideració
que això entranya tant riscos com oportunitats.
Així, se suprimeixen entitats com Turisme de
Madrid, l’Institut Madrileny de Desenvolupa-
ment (IMADE) o Aeroports de Madrid (responsa-
ble dels futurs aeroports privats de Campo Real i
El Álamo), les funcions dels quals hauran de ser

redefinides i desenvolupades d’ara endavant des
de les mateixes conselleries o els nous ens que en
sorgeixin. 

La constant reducció de la despesa pública al llarg
de l’última legislatura ha permès continuar avan-
çant en la rebaixa d’impostos i la supressió de tri-
buts de competència regional. Les dades pressu-
postàries mostren que la Comunitat de Madrid és
l’única regió espanyola que no ha hagut de pre-
sentar, fins al moment, un pla de sanejament al
Consell de Política Fiscal i Financera, pel fet que
ha mantingut un pressupost equilibrat. L’altra
cara de la moneda és que la regió es troba per
sota de la mitjana nacional en despesa educativa
i sanitària per habitant i, segons els indicadors del
SISAD (Servei d’Informació del Sistema Nacional
de Dependència), endarrerida en el desplega-
ment de la xarxa d’atenció a la dependència. Un
menor nivell de despesa és positiu sempre que
estigui lligat a una prestació més eficient dels
serveis públics. En cas contrari, pot produir-se un
deteriorament en els serveis prestats i en l’aten-
ció al ciutadà. 

Des de l’administració regional s’afirma que la
inversió en polítiques socials (educació, sanitat i
serveis socials) troba una limitació important a la
Comunitat de Madrid pel fet que el sistema de
finançament autonòmic vigent detrau recursos
de la regió com a conseqüència de la seva major
renda per capita. A més, la Comunitat de Madrid,
per la concentració de la seva població a la capital
i les grans ciutats del seu entorn, presenta sens
dubte factors d’escala que permeten reduir la
despesa per habitant. D’aquesta manera, la ne -
cessària solidaritat interregional i l’elevada con-
centració de la població a la Comunitat de Madrid
contribueixen a definir uns indicadors per capita
menys favorables que regions receptores netes
de recursos financers i amb població més disper-
sa que exigeix una major despesa per als matei-
xos resultats. Per això, un menor nivell de despe-
sa no significa necessàriament una pitjor dotació
de serveis públics. S’argumenta també que la des-
pesa social ha crescut notablement els últims
anys, i s’hi ha destinat el 80% del pressupost total
previst per al 2011, i que la millora en l’eficiència
s’ha traduït en la incorporació a la xarxa pública,
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amb un pressupost ajustat, de més de 300 cen-
tres educatius bilingües, 10 nous hospitals i 3.000
nous metges. 

La Comunitat de Madrid ha demostrat els últims
anys una rellevant capacitat d’innovació institu-
cional en matèria de producció de serveis públics,
pionera, encara que sovint qüestionada des de l’o-
posició i les centrals sindicals. En aquest sentit,
una adequada avaluació independent sobre la
qualitat dels serveis públics a la Comunitat aca-
baria de validar definitivament els èxits buscats
pel Govern regional en matèria d’eficiència i con-
tribuiria a aclarir el debat, de vegades difícil, sobre
el resultat de les mesures introduïdes, especial-
ment pel que fa a la col·laboració publicoprivada
en la prestació de serveis. 

2.4.3. Planificació territorial
estratègica
Madrid i el seu entorn d’influència constitueixen
l’àrea metropolitana més poblada d’Espanya i
una de les més importants d’Europa. No obstant
això, a hores d’ara no hi ha una definició legal de
l’esmentada àrea metropolitana ni dels munici-
pis que la componen. El fet que la Comunitat de
Madrid es constituís en comunitat autònoma el
1983 no ha afavorit, a pesar del que cabria supo-
sar, el procés de consolidació metropolitana ini-
ciat durant els anys seixanta. De fet, malgrat que
en l’article 76 (“Àrees i Entitats Metropolitanes”),
de la Llei 2/2003, d’11 de març, d’Administració
Local de la Comunitat de Madrid (BOCM de 18 de
març de 2003), es preveu la creació d’àrees
metropolitanes, fins al moment no se n’ha cons-
tituït cap a la regió. L’Assemblea de Madrid tam-
poc no ha aprovat durant aquests anys cap llei
per a la formació de comarques, a pesar que exis-
teixen a la regió importants zones amb una forta
personalitat comarcal. En aquest sentit, hi ha
una delimitació subregional en onze zones,
seguint la metodologia d’EUROSTAT, que podria
ser l’embrió d’una futura política de comarcalit-
zació. 

Els principals antecedents de la planificació
territorial de caràcter supramunicipal a la regió
es remunten a les primeres dècades del segle XX,

seguint tendències manifestades en altres paï-
sos europeus, com Alemanya o el Regne Unit, on
es discutia la conveniència d’articular l’entorn de
les grans ciutats al voltant de corredors d’in-
fraestructures, combinant el creixement amb la
necessitat de preservar entorns verds o rurals de
descongestió. En aquest sentit es promouen
actuacions de creació de ciutats satèl·lits i ciu-
tats jardí (entre les quals la Ciutat Lineal d’Artu-
ro Soria, a la ciutat de Madrid, és un notable
exemple actualment oblidat per l’amalgama
immobiliària) i es donen les primeres manifesta-
cions de planificació supramunicipal. 

La proposta de 1922 per a un Pla General d’Ex-
tensió de Madrid és el primer document en què
es manifesta la preocupació per l’àmbit circum-
dant a la mateixa ciutat de Madrid. El 1926 l’A-
juntament de Madrid encarrega l’esmentat Pla
d’Extensió, en el qual ja es proposa la realització
d’un Pla Regional per a la instal·lació de ciutats
satèl·lit per a descongestionar la capital i evitar-
ne el creixement seguint un model de taca d’oli.
Aquesta proposta es va desestimar i es va convo-
car novament el procés de redacció del Pla d’Ex-
tensió el 1929 i 1931. Amb la seva aprovació defi-
nitiva, el 1933, el Pla se circumscrivia únicament
al terme municipal de Madrid, però ja havia calat
la idea sobre la necessitat d’una planificació
territorial més àmplia, com demostra l’aparició
de propostes de Pla Comarcal (1934) i Regional
(1939), que, encara que no van arribar a fructifi-
car, van suposar una potent base conceptual per
a la planificació posterior. El Pla General de
Madrid de 1941 (aprovat el 1946), beu d’aquestes
fonts, incloent-hi el tractament del territori al
voltant de la capital.

No obstant això, no és fins als anys seixanta que
es produeix la introducció d’una visió metropoli-
tana en la planificació urbanística madrilenya. La
revisió del Pla General de 1946, l’any 1961, va intro-
duir el concepte d’àrea metropolitana i va iniciar
el camí per a la posada en marxa d’una ambiciosa
estratègia de planificació regional a través d’un
Pla General d’Ordenació de l’Àrea Metropolitana.
A partir d’aquest impuls, el 1963 es va aprovar el
nou Pla General i es va promoure la creació de la
Comissió de Planejament i Coordinació de l’Àrea
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Metropolitana de Madrid (COPLACO)9. La seva
missió era la de constituir-se com un organisme
autònom, de caràcter urbanístic, la finalitat del
qual era la de “promoure, acordar, orientar, coordi-
nar i fiscalitzar l’ordenació urbanística”. El seu
àmbit d’actuació comprenia la ciutat de Madrid i
altres 22 municipis del seu entorn10, segons un
decret promulgat el 28 de setembre de 1964 per
mitjà del qual es creava l’Àrea Metropolitana de
Madrid.

Les autoritats de l’època van entendre que a
Madrid i les seves localitats pròximes s’estava
produint un accelerat procés de difusió de les
activitats residencials, industrials i comercials
que desbordava els límits municipals. Aquest pro-
cés anticipava un fort increment dels fluxos de
ciutadans entre les esmentades localitats que
feia necessari el seu tractament com una àrea
metropolitana amb necessitats específiques i
més àmplies que les del tradicional concepte de
ciutat. Per això, es va considerar la constitució
d’una nova institució de govern supramunicipal
que fes possible organitzar el territori amb una
perspectiva estratègica i coordinada, implicant no
sols els ajuntaments afectats, sinó també els
ministeris i institucions de rang estatal amb com-
petència sobre les infraestructures, els equipa-
ments o el desenvolupament del sòl d’aquest
àmbit territorial. Per això, en la Comissió estaven
representats tant els responsables locals com els
dels  organismes de rang nacional, presidits per
un delegat del govern. 

La principal tasca de la Comissió era la d’impulsar
el desenvolupament del Pla General d’Ordenació
de l’Àrea Metropolitana, al qual havien de sotme-
tre's els ajuntaments i institucions implicats. Els
20 anys de vida (fins a 1983) de la COPLACO no
van permetre avanços significatius quant a la
gestió d’una àrea metropolitana, que es va anar
consolidant i expandint sense unes directrius

territorials homogènies i coherents, en base úni-
cament als desenvolupaments planificats per
cada un dels municipis. 

Entre les raons del fracàs de la COPLACO es tro-
ben la seva manca de capacitat inversora, ja que
no disposava d’un pressupost propi capaç de des-
plegar actuacions de transformació urbana, ni
executiva, ja que no va aconseguir imposar les
seves decisions davant dels municipis i institu-
cions, que van actuar en tot moment d’esquena a
la Comissió. 

A més, com a conseqüència de la ràpida expansió
econòmica, demogràfica i urbanística dels anys
seixanta i setanta, la COPLACO aviat va quedar
obsoleta. El control urbanístic i el creixement
ordenat propugnat pel Consell no resultaven del
tot compatibles amb la forta pressió existent en
l’època per procurar en un curt termini de temps
habitatges als nouvinguts i millorar les dotacions
i infraestructures de transport. Així, es va priorit-
zar el creixement enfront de l’ordenació del terri-
tori.

Com a elements positius que va deixar com a lle-
gat la COPLACO cal ressaltar la informació recopi-
lada per a l’elaboració de plans sectorials i estudis
urbanístics, l’inici de processos participatius, etc.,
que van permetre assolir un millor coneixement
de la realitat urbana de l’esmentat entorn metro-
polità. 

El clima polític i la introducció de la democràcia
durant la Transició van reafirmar l’individualisme
municipalista, per la qual cosa la Comissió exercia
cada vegada una menor influència sobre les
diverses localitats. Finalment, un decret de 1980
va restituir les competències urbanístiques als
municipis, per la qual cosa va quedar descartada
la idea d’elaborar un pla d’ordenació territorial
únic per a tot l’àmbit metropolità. L’extinció ofi-
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cial de la COPLACO i l’Àrea Metropolitana de
Madrid com a entitats administratives va tenir
lloc el 1983, quan se’n van transferir les funcions a
la recent creada Comunitat Autònoma de
Madrid. 

Des dels anys vuitanta, han estat nombroses les
ocasions en què s’ha intentat escometre l’ordena-
ció territorial de la regió, quedant com a exem-
ples fallits les Directrius de Planejament Metro-
polità de 1981, les Directrius d’Ordenació
Territorial de 1985 i 1988, l’Estratègia Territorial de
1991, o la més recent Llei de Mesures de Política
Territorial, Sòl i Urbanisme de la Comunitat de
Madrid, aprovada el 1995 per unanimitat parla-
mentària, que introdueix el reconeixement explí-
cit de la necessitat d’abordar un procés de planifi-
cació estratègica territorial a la regió, i planteja i
obliga institucionalment la Comunitat Autòno-
ma a la posada en marxa d’un Pla Regional d’Es-
tratègia Territorial (iniciat el 1995, 1996 i de nou el
1998 i mai conclòs).

Des de l’inici del segle XXI, s’han produït nous
processos d’urbanització accelerada com a conse-
qüència d’un període de forta expansió econòmi-
ca i demogràfica. Així, la ciutat de Madrid ha tor-
nat a ser objecte d’un nou període d’elevat
dinamisme que ha desbordat les fronteres muni-
cipals, per la qual cosa la seva corona metropoli-
tana cada vegada és més extensa i ja no alberga
únicament desenvolupaments industrials i resi-
dencials de descongestió, sinó que acull funcions
avançades localitzades abans a la capital, com
centres de negocis amb les principals seus de les
multinacionals instal·lades a Espanya, centres
universitaris, hospitals de referència, dotacions
comercials i de serveis, pols industrials, etc. D’a-
questa manera, les relacions centre-perifèria
s’han multiplicat en ambdues direccions. A més, a
aquestes relacions de mobilitat entre la ciutat de
Madrid i el seu entorn metropolità cal afegir els
fluxos transversals entre la resta de municipis de
la regió, cada vegada més importants. 

Una gestió del territori escassament planificada
implica importants problemes de mobilitat, ja
que requereix una multiplicació de les infraes-
tructures de transport per a connectar els diver-

sos àmbits de desenvolupament generats a cada
municipi entre si i aquests, al seu torn, amb el
centre, problema agreujat a la regió per la persis-
tència de l’esquema radial que ha estat superat
per l’emergència de potents ciutats a la corona
metropolitana. 

De fet, un dels principals problemes detectats
pels empresaris madrilenys, així com pels ciuta-
dans, és la deficient mobilitat derivada de l’eleva-
da congestió del trànsit a la regió. Així, si bé els
últims anys s’han invertit importants sumes de
diners a millorar tant les xarxes de transport
públic com les autovies i autopistes de la Comu-
nitat de Madrid, amb resultats espectaculars,
continua havent-hi importants problemes de
trànsit derivats del vertiginós i complex desenvo-
lupament dels patrons residencials, de treball i
oci dels quals es deriva una mobilitat molt difícil
de gestionar. En aquest sentit, l’aposta ha de diri-
gir-se més cap a la potenciació del transport
públic que a l’ampliació de la xarxa regional de
carreteres de gran capacitat, ja molt extensa en
espais amb densitat.

En matèria de transport públic, el Consorci Regio-
nal de Transports ha aconseguit articular un con-
junt d’infraestructures comunes, amb un ampli
abast a la regió, encara que resulta destacable
assenyalar que el desenvolupament de les línies
de Rodalies, EMT (autobús) i Metro ha patit l’ab-
sència de planificació territorial amb un horitzó a
mitjà i llarg termini. Les ampliacions de la xarxa
no sempre han respost a un pla unitari de desple-
gament d’una malla intermodal que superi l’es-
quema radial i permeti les connexions transver-
sals entre nuclis contigus de la perifèria. El model
intermodal ha avançat gràcies a la multiplicació
els últims anys dels intercanviadors de transport,
que han millorat enormement la connectivitat
entre ferrocarril, metro i autobús, però queda
encara un llarg camí per recórrer quant a la cons-
trucció de carrils exclusius per al transport públic
o d’aparcaments dissuasoris en els nodes de
comunicacions perifèrics que estimulin l’ús de
transports col·lectius i permetin un menor ús del
vehicle privat. Al Metro, es troben a faltar actua-
cions com una segona connexió del Metrosur
amb la resta de línies, així com una segona línia
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circular que faciliti les connexions més enllà de la
M-30 i eviti els moviments perifèria-centre-peri-
fèria. De la mateixa manera, segueix sense existir
informació unificada de tots els mitjans de trans-
port que permeti la planificació del trajecte
òptim en transport públic entre dos punts de la
regió, com existeix en altres ciutats europees.

Però més enllà dels problemes de mobilitat, l’ab-
sència d’una ordenació supramunicipal porta
com a conseqüència la proliferació de zones
industrials, residencials i comercials fragmenta-
des i disperses, així com l’absència de connectivi-
tat entre els espais naturals, que n’afavoreix la
degradació. La falta d’ordenació supramunicipal
en el desenvolupament urbà ocasiona també l’a-
parició d’usos del sòl contigus incompatibles
entre si i la proliferació de fronteres immaterials
però reals i, en definitiva, uns entorns urbans i
rurals de baixa qualitat ambiental i paisatgística. 

Per tot això, es fa necessari articular espais de dià-
leg que permetin posar en comú el desenvolupa-
ment ordenat i coherent del territori existent al
voltant dels límits municipals. No té sentit que
municipis de la comunitat elaborin els seus plans
d’ordenació urbana d’esquena a les localitats
limítrofes. Els termes municipals no són, òbvia-
ment, compartiments estancs i comparteixen
infraestructures (de comunicacions, però també
de subministraments com llum, gas i aigua) que
poden no estar dimensionats per a satisfer crei-
xements mal calculats. 

En l’actualitat, més enllà del Consorci Regional de
Transports i la gestió del cicle integral de l’aigua a
través de l’empresa pública Canal d’Isabel II, són
poques les experiències en matèria de gestió
supramunicipal. A més, són molt pocs els avanços
en l’àmbit de la planificació territorial o sectorial;
estan aprovats únicament, en matèria ambiental,
l’Estratègia de Residus de la Comunitat de Madrid
(2006-2016) i el Pla d’Ordenació dels Recursos

Naturals de la Serra de Guadarrama, mentre que,
des d’un punt de vista sectorial, l’única planifica-
ció recau sobre la indústria (Pla de Foment de la
Indústria de la Comunitat de Madrid, FICAM
2009-2012) i l’R+D+I (Pla Regional d’R+D+I, PRIDI
2009-2012), encara que en ambdós casos el grau
de desenvolupament dels plans és limitat i poc
conegut. 

Des del punt de vista de la planificació mediam-
biental, l’Estratègia de Residus ha aconseguit
avanços notables en la millora del procés de reci-
clatge i valoració, complint així bona part dels
objectius proposats, orientats cap a la consecució
d’“una reducció de la quantitat de residus que es
generen, un increment del reciclatge, un aug-
ment de la taxa de tractament in situ dels resi-
dus, la dotació de suficients instal·lacions de valo-
ració, i la minimització dels riscos i efectes
adversos per al medi ambient i la salut de les per-
sones”. 

Pel que fa al parc de la Serra de Guadarrama, des-
prés de diversos anys de tramitació, el Consell de
Govern de la Comunitat de Madrid ha declarat
recentment la Serra com a Parc Nacional, fet que
suposa la protecció d’un àmbit natural d’elevat
valor. Finalment s’incrementa la superfície prote-
gida respecte a l’existent sota la figura de Parc
Natural i s’ha aconseguit l’acord necessari per a
protegir el vessant nord de la Serra, que dóna a la
comunitat de Castella i Lleó, evitant la situació
anterior, que suposava una preservació incomple-
ta i fragmentada11. No obstant això, hi ha dubtes
sobre si el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí
validarà la denominació de Parc Nacional basant-
se en la proposta de protecció actual, ja que el
territori proposat presenta discontinuïtats, encla-
vaments desprotegits a l’interior de l’àmbit (les
estacions d’esquí de la serralada) i una previsió
d’usos incompatibles amb el nivell de protecció
que requereix un Parc Nacional.
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3. Sectors i àrees
sensibles  
La Comunitat de Madrid ha gaudit durant bona
part de la dècada d’un elevat dinamisme
econòmic que s’ha vist interromput abrupta-
ment per l’emergència d’una severa crisi que ha
deixat notables seqüeles quant a destrucció d’ac-
tivitat, empresa i ocupació. Al llarg del capítol
present es desenvoluparan els elements que han
definit el procés de creixement seguit per la regió
els últims anys, així com l’evolució dels principals
indicadors en matèria de dinàmica empresarial,
consolidació de la societat del coneixement i
sostenibilitat ambiental. Es tracta d’analitzar, en
definitiva, el vessant més qualitatiu del desen-
volupament econòmic, tenint en compte, a més
de l’evolució de la renda per capita, la qualitat de
l’esmentat avanç (o les causes del retrocés, si és el
cas). A més, es presentaran els principals sectors
empresarials que han iniciat processos de clus-
terització a la regió, per tal com suposen una
aposta per la generació de vetes d’excel·lència
empresarial i un reforç de la competitivitat del
conjunt de l’economia madrilenya. 

3.1. Creixement i cohesió
Com s’ha comentat en la secció 2.3., el PIB de la
Comunitat de Madrid va registrar un creixement
acumulat (a preus constants) del 24,8% entre
2000 i 2009, un ritme d’avanç superior al comp -
tabilitzat en el conjunt d’Espanya (+22,9%). No
obstant  això, la població madrilenya també ha
crescut durant el període d’anàlisi a un ritme
superior al de la mitjana nacional (20,5%, enfront
de 14,1%), fet que s’ha traduït en un increment de
la renda per capita menys intens a la regió: 3,6%,
enfront d’un 7,8% en el conjunt d’Espanya.
Malgrat això, la Comunitat de Madrid continua
encapçalant, juntament amb el País Basc, la clas-
sificació en renda per capita entre les regions

espanyoles, superant la mitjana nacional en un
31,4%, segons les dades de la Comptabilitat Re -
gional d’Espanya de l’INE per al 2009. 

La finalitat d’aquesta secció és la d’analitzar
quins són els factors que fan possible aquest
major nivell de desenvolupament econòmic de la
regió respecte d’altres comunitats autònomes
espanyoles, examinant, des del vessant de l’ofer-
ta a nivell macroeconòmic, tant la posició de la
Comunitat de Madrid en la combinació de l’ocu-
pació i la productivitat com a vectors del creixe-
ment econòmic, com l’especialització sectorial de
l’economia madrilenya. 

3.1.1. Productivitat, ocupació 
i benestar

La descomposició de l’evolució de la renda per
capita en dos factors, la productivitat del treball i
el percentatge de població ocupada12 permeten
realitzar una primera anàlisi sobre la dinàmica de
creixement dels últims anys. La primera variable
resulta eficaç per a mesurar l’eficiència en l’ús
dels factors productius mentre que la segona
il·lustra el nivell d’utilització de la població com a
element de producció.

L’evolució d’ambdues variables en l’última dècada
mostra processos de desenvolupament molt
diferents entre la Unió Europea, d’una banda, i la
Comunitat de Madrid i el conjunt d’Espanya, per
una altra. Mentre que en el primer cas la descom-
posició del creixement de la renda per capita
mostra una combinació d’avanços de la produc-
tivitat i suaus increments de la població ocupada
durant els anys de bonança, tant a la Comunitat
de Madrid com a Espanya l’augment de la renda
per capita es va sustentar essencialment sobre el
creixement de l’ocupació, arribant a produir-se
un descens del nivell de productivitat mesurat el
2007 respecte a les dades de 1999. L’esmentat
descens va ser menys acusat a la Comunitat de
Madrid que al conjunt d’Espanya, però posa de
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manifest que els avanços del PIB per capita no
han provingut d’un ús més eficient dels recursos,
sinó que han descansat sobre la base de l’am-
pliació de la força laboral. Tant a Espanya com a la
Comunitat de Madrid el fort impuls de l’activitat
i l’ocupació durant els anys d’expansió ha coin-
cidit amb una ràpida incorporació en el mercat
laboral de dones i immigrants que no formaven
part el 1999 del teixit productiu de la regió. Així,
el percentatge d’ocupats sobre el total de la
població va passar des del 49% el 1999 al 56,7% el
2007, la qual cosa suposa una diferència de 7,7
punts percentuals, enfront d’un increment de 7,1
punts a Espanya o 2,5 punts en el conjunt de la
UE-27. 

També ha estat diferent l’evolució d’ambdues
variables durant el transcurs de la crisi econòmi-
ca. Així, mentre que a la Unió Europea la reducció
del PIB per capita s’ha traduït en pèrdues de pro-
ductivitat i una certa estabilitat de l’ocupació,

tant a Espanya com a la Comunitat de Madrid el
resultat de la crisi ha estat un fort augment de la
productivitat a costa d’una elevada destrucció de
llocs de treball, de manera que ha retrocedit el
percentatge d’ocupats fins a nivells semblants
als existents al principi de la dècada. Així, bona
part dels beneficis sobre el mercat laboral d’un
creixement fonamentat en l’increment de la mà
d’obra han quedat diluïts com a conseqüència de
la crisi. 

Amb dades de 2009, la Comunitat de Madrid
ocuparia una posició intermèdia entre Espanya i
la UE-27 quant al nivell de productivitat mitjana
de la seva economia, amb 42.444 euros per ocu-
pat (a preus constants de l’any 2000). No obstant
això, la regió ocuparia una posició destacada
quant al percentatge de població ocupada, en
assolir un 52,1%, a gran distància del 43,6% de la
UE-27 o el 43,7% d’Espanya. 

Dinàmica de la productivitat i l’ocupació
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A pesar del dèbil creixement de la productivitat
dels últims anys, la Comunitat de Madrid ostenta
una de les més elevades ràtios de producció per
ocupat (mesura en euros corrents de 2009 en
paritat de poder compra) entre els països de la
UE-27, així com un dels majors nivells d’ocupació
sobre el total de la població. Com a conseqüència,
la corba que representa en el gràfic adjunt el PIB
per capita de la Comunitat de Madrid supera la
de tots els països de la UE-27, excepte Luxemburg
(que no apareix en el gràfic perquè distorsionaria
l’escala, a causa de les seves reduïdes dimensions
i la seva elevada renda). La Comunitat de Madrid
compta amb una productivitat inferior a la que
presenten Irlanda, Bèlgica o França, encara que
superior a la de la resta de països de la UE-27. A
més, la regió mostra un nivell d’utilització del fac-
tor treball molt superior a la de tots els països de
la UE-27, semblant a la taxa d’ocupats sobre el
total de la població d’Holanda.

3.1.2. Contribució de la 
productivitat sectorial

El quadre següent mostra una anàlisi més
desagregada de la productivitat per sectors i
branques d’activitat a partir de les dades de la
Comptabilitat Regional d’Espanya per al 2008, a
més d’indicar el grau d’especialització de l’econo-
mia madrilenya en cada una de les esmentades
branques. Un índex d’especialització superior a 1
significaria una major participació de la branca
sobre el total del VAB de la regió respecte al pes
de la branca corresponent en el conjunt
d’Espanya.

En conjunt, la productivitat de la regió el 2008
era un 9,2% superior a la de la mitjana nacional.
Per sectors d’activitat, l’economia madrilenya era
més productiva que l’espanyola en els serveis (un
5,9% més productiva), en l’energia (un 13,8%
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més), en la construcció (un 14,3% més) i en la
indústria (un 17,7% més), mentre que era molt
menys productiva en el sector agrari (un 37,6%
menys). La menor productivitat de l’agricultura
madrilenya, no obstant això, no resulta rellevant,
ja que aquest sector representa únicament el
0,4% de l’ocupació regional i la comunitat pre-
senta un índex d’especialització del seu VAB en
l’agricultura de només el 0,05. 

De la mateixa manera, l’anàlisi de cada una de les
branques en què es descomponen els esmentats
sectors d’activitat permet observar que la major
eficiència en l’ús del factor treball a la Comunitat
de Madrid respecte a la mitjana espanyola
obeeix a una major productivitat regional de
gairebé totes les subdivisions analitzades. A més
de l’agricultura, les úniques branques d’activitat
amb una productivitat inferior a la mitjana

Productivitat i pesos sectorials a la Comunitat de Madrid (2008) 
VAB/empleat (€)   Índex Pes del

Valor En relació d’especia- sector
2008 a Espanya lització (ocupació)

Agricultura, ramaderia i pesca 18.075 62,4% 0,05 0,4%

Energia 224.229 113,8% 0,98 0,6%

Indústria 54.586 117,7% 0,71 9,4%
Indústria de l’alimentació, begudes i tabac 49.344 115,7% 0,41 0,9%
Indústria del tèxtil, confecció, cuir i calçat 34.873 125,7% 0,39 0,4%
Indústria de la fusta i el suro 29.193 102,7% 0,35 0,2%
Indústria del papel; edició i arts gràfiques 55.665 111,8% 1,58 1,8%
Indústria química 91.035 112,9% 0,99 0,8%
Indústria del cautxú i matèries plàstiques 51.393 104,5% 0,47 0,3%
Altres productes minerals no metàl·lics 67.968 131,7% 0,48 0,4%
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 54.619 105,6% 0,51 1,2%
Maquinària i equip mecànic 56.597 117,4% 0,68 0,7%
Equip elèctric, electrònic i òptic 51.164 101,5% 1,31 1,2%
Fabricació de material de transport 56.418 120,2% 0,71 0,9%
Indústries manufactureres diverses 30.463 104,6% 0,59 0,7%

Construcció 53.255 114,3% 0,87 9,5%

Serveis 48.612 105,9% 1,12 80,2%
Comerç i reparació 36.884 116,3% 0,97 14,0%
Hostaleria 52.494 110,3% 0,85 6,0%
Transport i comunicacions 67.860 123,8% 1,50 7,5%
Intermediació financera   137.475 108,9% 1,49 2,9%
Immobiliàries i serveis empresarials 69.517 85,3% 1,26 16,2%
Administració pública 41.636 94,7% 1,06 8,1%
Educació 37.541 86,9% 0,76 5,0%
Act. sanitàries i veterinàries; serveis socials 41.598 99,4% 0,80 5,8%
Altres serveis i act. socials; serveis personals 38.187 108,6% 1,12 5,6%
Llars que ocupen personal domèstic 6.285 106,3% 1,44 9,2%

Valor afegit brut total 50.592 109,2% 1,00 100,0%

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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nacional són les “Immobiliàries i serveis empre-
sarials” (85,3%), l’“Administració pública” (94,7%),
l’”Educació” (86,9%) i les “Activitats sanitàries”
(99,4%), totes branques de serveis. En tot cas,
una de les principals repercussions de la crisi
econòmica del període 2008-2010 ha estat l’ajus-
tament en les plantilles de les activitats immo-
biliàries, així com un fre en l’expansió de l’ocu-
pació pública, per la qual cosa és probable que les
branques anteriors hagin corregit en gran ma-
ne ra els seus nivells de productivitat els dos
últims anys. 

La representació gràfica de les dades anteriors
permet dividir les 26 branques analitzades en
quatre subconjunts en funció del seu nivell d’es -
pecialització i productivitat respecte a la mitjana
nacional. 

D’entre les branques de l’agricultura, l’energia i la
indústria només les activitats d’“Agricultura,
ramaderia i pesca” presentaven el 2008 una pro-
ductivitat i un índex d’especialització inferior a la
unitat, mentre que cap quedava situada en el
quadrant que indicaria una productivitat baixa i

una elevada especialització. Destaca, per tant, la
major productivitat de la pràctica totalitat de les
branques industrials respecte a la mitjana
nacional, malgrat que la regió mostra una espe-
cialització inferior en aquest sector productiu. De
fet, únicament les branques de “Paper, edició i
arts gràfiques” i la d’“Equip elèctric, electrònic i
òptic” registraven valors d’especialització superi-
ors a la unitat. Les activitats industrials amb un
major diferencial de productivitat respecte a la
mitjana nacional eren les de “Minerals no
metàl·lics”, “Tèxtil i confecció; cuir i calçat” i “Ma -
terial de transport”.

Pel que fa a la distribució per quadrants de les
branques de la construcció i els serveis, resulta
significativa l’especialització regional en les ac -
tivitats de “Transport i comunicacions”, “In ter -
mediació financera” i "Personal domèstic”, que,
juntament amb les activitats aplegades en
“Altres serveis”, completen el quadrant que deter-
mina tant una productivitat com una especia -
lització superior a la mitjana nacional. La funció
de Madrid com a seu central de les principals
institucions i empreses del país permet que la
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regió gaudeixi d’una major especialització secto-
rial en aquestes activitats, en les quals tenen
presència grans empreses d’àmbit nacional i
abast internacional. De la mateixa manera, afa-
voreix la major representativitat de les activitats
“Immobiliàries i serveis empresarials” i les de
l’“Administració pública”, encara que aquestes
dues últimes categories presenten una produc-
tivitat a la regió inferior a la mitjana nacional. Les
altres categories amb una productivitat inferior a
la mitjana eren el 2008 les de les branques
d’“Educació” i “Activitats sanitàries”, encara que el
nivell d’especialització de l’economia madrilenya
en les esmentades branques era inferior a 1. La
resta de branques en què l’economia regional

estava menys especialitzada (encara que, en
aquest cas, amb una productivitat superior a la
mitjana) eren “Comerç i reparació” i “Hostaleria”,
a més del sector de la “Construcció”. 

3.1.3. Contribució de l’ocupació

Com s’ha comentat, la contribució de l’ocupació a
la variació del PIB per capita ha resultat determi-
nant els últims anys. De fet, tal com pot observar-
se en el gràfic següent, durant el període 1996-
2009 la major part del creixement de la renda per
capita13 es va deure a augments de l’ocupació,
amb la productivitat detraient impuls a l’esmen-
tat increment en la majoria dels anys o, en el
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millor dels casos, contribuint-hi de forma molt
modesta. Els dos últims anys, caracteritzats per un
entorn de crisi que s’ha traduït en caigudes de la
renda per capita, tant l’ocupació com la producti -
vitat han evolucionat de forma inversa a com ho
feien en el passat recent. Així, s’han registrat
guanys de productivitat, encara que insuficients
per a compensar la destrucció de llocs de treball i
permetre guanys en PIB per capita. De fet, els
esmentats avanços de la productivitat no obeei -
xen a una millora en l’ús dels factors productius o
una millora tecnològica que hagi redundat en
una menor  necessitat de realitzar un ús intensiu
del factor treball, sinó que respon a un mercat la -
boral fràgil, que ha sacrificat un elevat nombre de
llocs de treball davant de la conjuntura adversa. 

Aprofundint en l’anàlisi dels factors que determi-
nen el comportament de la ràtio de població ocu-
pada, en primer lloc es compara l’evolució entre
1996 i el tercer trimestre de 2010 de la taxa d’ac-
tivitat (població activa sobre població en edat de
treballar) i la taxa d’ocupació (població ocupada
sobre població en edat de treballar) a partir de
dades de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

Tal com pot observar-se en el gràfic de la pàgina
següent, les tendències seguides per l’encreua-
ment de la taxa d’activitat i la taxa d’ocupació són
molt semblants a la Comunitat de Madrid i
Espanya, encara que la primera ha gaudit d’un
major dinamisme durant l’època de bonança, la
qual cosa li ha permès aconseguir el 2007 unes
ràtios d’activitat i ocupació del 63,9% i el 59,9%,
respectivament, enfront d’uns percentatges del
58,7% i el 54,4% per al conjunt d’Espanya. Des de
l’inici de la crisi, la taxa d’ocupació ha patit un
important deteriorament, fins a situar-se el 2010
en el 54,6% a la Comunitat de Madrid i en el
48,0% a Espanya, taxes 5,2 i 6,1 punts percentuals
inferiors, respectivament, als màxims històrics
aconseguits el 2007. No obstant això, l’evolució a
la baixa de l’ocupació no s’ha correspost amb una
reducció semblant de la taxa d’activitat, que ha
continuat creixent, encara que a menor ritme.
Així, el 2010, la Comunitat de Madrid va acon-
seguir una taxa d’activitat del 65,1%, enfront del
60,0% de la mitjana espanyola. 

Aquestes diferències en la taxa d’ocupació ex -
pliquen, juntament amb la major productivitat de
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la majoria de sectors econòmics de la regió, el seu
major nivell de renda per capita. La clau de la
po sitiva evolució de l’ocupació els últims anys pro-
cedeix, essencialment, de la integració en el mer-
cat laboral d’un creixent nombre de dones i immi-
grants, que han afavorit forts ritmes d’avanç de la
població activa. De fet, com s’aprecia en el gràfic
següent, si es descompon la contribució de l’ocu-
pació14 en funció de les variacions de la població
en edat de treballar sobre la població total, la
població activa sobre la població en edat de tre-
ballar i els ocupats sobre la població activa, és l’in-
crement de la taxa d’activitat el principal respon-
sable del creixement de l’ocupació. 

De les altres dues variables, la ràtio de població
activa ocupada va registrar aportacions rellevants

entre 1997 i 2001, ja que l’augment de l’ocupació
encara no es veia compensat pels forts fluxos
d’entrada de població que es van produir a partir
de l’any 2000. A partir dels primers anys 2000,
l’augment de població immigrant va afavorir un
increment en el nombre d’actius, per la qual cosa,
a pesar de produir-se intensos increments de
l’ocupació, el seu volum sobre el total d’actius no
va evolucionar al mateix ritme que anys anteriors,
i va disminuir així el valor de la ràtio. 

Pel que fa al creixement de la població en edat de
treballar sobre el conjunt de la població, les
majors aportacions es van produir també fins a
l’inici del nou segle. Tant l’entrada en l’edat laboral
de generacions nascudes durant els anys vuitan-
ta, menys nombroses que les cohorts nascudes
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14 Contribució de l’ocupació (L/P) = variació de la taxa de població en edat de treballar sobre la població total (PET/P)
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durant el baby boom dels anys seixanta i setanta,
com els forts increments de població que ha re -
gistrat la regió des de l’any 2000, han diluït la pro-
porció d’habitants en edat laboral sobre el total
de la població.

Durant 2008 i 2009, el principal motiu de caiguda
de l’ocupació a la regió ha estat el descens de la
població ocupada, ja que la població activa ha
continuat creixent, encara que a un ritme menor
que anys anteriors, mentre que el quocient entre
la població en edat de treballar i el total de la
població s’ha mantingut pràcticament estable.

3.2. Empreses i 
emprenedors
En el marc de l’anàlisi d’una economia regional,
l’estudi del seu teixit empresarial té especial
importància, tant des del punt de vista de la seva
estructura, composició, densitat i especialització

productiva, com des del punt de vista de la seva
evolució en el temps, caracteritzada per factors
com el dinamisme emprenedor. L’apartat present
aborda aquestes qüestions i ofereix a més una
caracterització dels principals programes de
suport a l’esperit empresarial que s’estan desen-
volupant a la Comunitat de Madrid, dirigits a
aspectes estratègics per al futur econòmic de la
regió, com l’emprenedoria o la internaciona -
lització del seu teixit empresarial.

3.2.1. Composició de l’estructura
empresarial

El nombre d’empreses establertes a la Comunitat
de Madrid a 1 de gener de 2010, segons el Direc-
tori Central d’Empreses (DIRCE) publicat per
l’INE, va ascendir a un total de 503.501 unitats.
D’altra banda, relativitzant aquest volum d’em-
preses en funció de la població s’observa que la
densitat empresarial se situa en 78,1 empreses
per cada 1.000 habitants15, fet que reflecteix un
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increment de 8 unitats respecte al mateix regis-
tre corresponent a l’any 2000 (enfront del creixe-
ment de 6 unitats en la densitat registrada en el
conjunt d’Espanya). En particular, el major dina-
misme es va registrar entre 2003 i 2007, ja que
des de llavors i fins a l’1 de gener de 2010 s’ha
observat un descens en la densitat empresarial
(-4,9 empreses per 1.000 habitants) com a resul-
tat de la complexa conjuntura econòmica recent.
Així i tot, la densitat empresarial a la Comunitat
de Madrid es troba per sobre de la mitjana en el
conjunt d’Espanya (70,1 empreses per 1.000 habi-
tants) al llarg de tot el període, reflectint la con-
dició de Madrid com a pol de generació i atracció
empresarial a escala nacional i internacional.

De la mateixa manera, resulta interessant fer
referència a la composició del teixit empresarial
segons l’estrat d’assalariats, amb l’objectiu d’ana-

litzar la grandària de les empreses a Madrid. En
aquest sentit, s’observa que de les 503.501
empreses madrilenyes, més de 292 mil són
empreses sense assalariats (un 58,0%), mentre
que el 36,6% tenen menys de 10 treballadors.
Aquestes dades s’aproximen al perfil de distribu-
ció de grandària empresarial corresponent al
conjunt d’Espanya. No obstant això, Madrid mos-
tra un pes lleugerament superior en els seg-
ments d’empreses d’entre 50 i 200 treballadors i
de més de 200 treballadors, que representen en
conjunt l’1,2% del total, enfront del 0,8% d’Espa -
nya, xifra que suposa un 47% més que la mitjana
nacional. D’altra banda, cal assenyalar que, d’a-
cord amb aquestes dades, la regió concentra el
31,5% del total d’empreses espanyoles amb més
de 200 empleats, fet que mostra en gran manera
l’efecte seu de què es beneficia Madrid en termes
de localització corporativa.
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Respecte a la distribució de l’estructura empresa-
rial per branques d’activitat, cal assenyalar el pes
del sector serveis, que assoleix un 80,9% del
total. A més, la desagregació del Directori de Cen-
tral d’Empreses (DIRCE) que ofereix la nova Clas-
sificació Nacional d’Activitats Econòmiques
(CNAE-2009)16 de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE), permet reflectir amb major detall el desen-
volupament del sector terciari a la Comunitat de
Madrid. En efecte, tal com mostra el gràfic de la
pàgina següent, a Madrid s’observa un pes rela-
tiu superior al de la mitjana nacional en activi-
tats de serveis avançats, intensives en capital
humà qualificat. És el cas, per exemple, de les

branques d’“Activitats professionals, científiques
i tècniques”, “Activitats sanitàries”, “Activitats
administratives” o “Educació”. En el sentit contra-
ri, s’observa com certes activitats terciàries
(“Comerç”, “Hostaleria”) presenten una rellevàn-
cia inferior a Madrid, igual que succeeix amb les
activitats secundàries (“Indústria i Energia”) o
amb la “Construcció”.
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16 La base estadística del DIRCE no mostra les activitats adscrites al sector primari (Secció A de la CNAE 2009:
agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) ni les relacions amb les Activitats de les llars (com ara ocupadors de
personal domèstic o productors de béns i serveis per a ús propi, adscrites a la Secció T de la CNAE 2009).

Font: DIRCE, INE
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Especialització empresarial
Així mateix, l’anàlisi de l’índex d’especialització
productiva de Madrid també permet apreciar
com aquesta comunitat autònoma presenta una
especialització relativa notable en algunes àrees
d’interès estratègic, com la branca d’“Informació
i comunicacions”, que concentra activitats rela-
cionades amb les noves tecnologies (Internet,
telecomunicacions, etc.) i que presenta un índex
d’especialització de 2,1 (respecte a la referència
de la mitjana espanyola, que se situa en la uni-
tat). D’altra banda, la ciutat de Madrid acull les

seus de nombroses institucions i organismes
públics i privats, aspecte que es reflecteix en l’ín-
dex de valor 1,6 que presenten les “Activitats
administratives i serveis auxiliars”. També és
destacable l’especialització en activitats qualifi-
cades, d’elevat valor afegit, com són les que re -
presenten les branques d’“Activitats professio -
nals, científiques i tècniques”, o les relacionades
amb l’àmbit de l’“Educació”, gràcies a la presèn-
cia a Madrid d’un elevat nombre de centres de
formació i universitats.
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La indústria madrilenya compta amb un pes
relatiu sobre el conjunt del VAB regional inferior a
la mitjana espanyola. A pesar d’això, la Co -
munitat de Madrid és una de les dues regions
espanyoles amb una major aportació al VAB
industrial nacional i presenta, en algunes bran-
ques industrials, un nivell d’especialització que
converteix la regió en un referent entre les comu-
nitats autònomes espanyoles. Com  reflecteix el
gràfic de la pàgina següent, dins de les branques
industrials destaca el major pes relatiu de les
activitats de la “Indústria energètica” (2,41), “Arts
gràfiques” (1,62), “Fabricació de productes farma-
cèutics” (1,61) i “Indústria de la fabricació de pro-
ductes informàtics, electrònics i òptics” (1,52),
entre d’altres.

D’altra banda, dins del sector serveis cal subrat -
llar el grau d’especialització en les branques rela-
cionades amb el “Sector audiovisual” (2,44),
“Programació, consultoria i altres activitats rela-

cionades amb la informàtica” (2,37), “Transport
aeri” (2,19), “Activitats relacionades amb l’ocu-
pació” (2,19) i “Publicitat” (2,13), entre d’altres.
Al contrari, les branques relacionades amb
l’“Hostaleria” i el “Comerç” presenten un índex
d’especialització igual o inferior a 0,75, la qual
cosa reflecteix un menor pes relatiu d’aquestes
activitats en l’estructura empresarial de la
Comunitat de Madrid.

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

Índex d’especialització empresarial per branques d’activitat a la Comunitat 
de Madrid (2010)

Índex (Espanya = 1)
Indústria i energia 0,74

Construcció i enginyeria civil 0,90

Comerç 0,82

Transport 1,00

Hostaleria 0,70

Informació i comunicacions 2,12

Activitats financeres i d’assegurances 1,06

Activitats immobiliàries 1,24

Activitats professionals, científiques i tècniques 1,35

Activitats administratives i serveis auxiliars 1,64

Educació 1,30

Activitats sanitàries i serveis socials 1,13

Activitats artístiques i d’entreteniment 1,22

Altres serveis 0,86

TOTAL 1,00

Font: DIRCE, INE
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Rànquing Branques industrials Índex Nombre
d’ Empreses a la
Com. de Madrid

1 19 - Coqueries i refinació de petroli 2,41 7
2 18 - Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 1,62 4.096
3 21 - Fabricació de productes farmacèutics 1,61 101
4 26 - Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1,52 736
5 35 - Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,48 3.249
6 17 - Indústria del paper 1,09 334
7 32 - Altres indústries manufactureres 0,96 1.508
8 14 - Confecció de peces de vestir 0,96 1.608
9 24 - Metal.lúrgia; fabricació de prod. de ferro, acer i ferroaliatge 0,92 221

10 27 - Fabricació de material i equip electrònic 0,91 381
11 38 - Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 0,90 410
12 20 - Indústria química 0,76 449

Font: DIRCE, 2010, INE

Índex d’especialització de les branques d’activitat industrial
a la Comunitat de Madrid (2010)

Font: DIRCE, INE
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Índex d’especialització de les branques d’activitat de serveis
a la Comunitat de Madrid (2010 )

Font: DIRCE, INE
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Rànquing Branques de serveis Índex Nombre
d’ Empreses a la
Com. de Madrid

1 59 - Act. cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, 
enregistrament de so i edició musical 2,44 2.877

2 62 - Programació, consultoria i altres activitats relacionades 
amb la informàtica 2,37 8.771

3 51 - Transport aeri 2,19 95

4 78 - Activitats relacionades amb l’ocupació 2,19 1.535

5 73 - Publicitat i estudis de mercat 2,13 11.410

6 65 - Assegurances, reassegurances i fons de pensions, llevat 
Seguretat Social obligatòria 2,10 269

7 58 - Edició 1,99 3.158
8 64 - Serveis financers, llevat assegurances i fons de pensions 1,94 1.102
9 61 - Telecomunicacions 1,73 1.069

10 53 - Activitats postals i de correus 1,69 1.597
11 90 - Activitats de creació, artístiques i espectacles 1,67 6.377
12 82 - Activitats administratives d’oficina i altres activitats 

auxiliars a les empreses 1,64 17.247

Font: DIRCE, 2010, INE



3.2.2. Dinàmica empresarial i 
capacitat per a emprendre a
Madrid

La dinàmica empresarial de la Comunitat de
Madrid durant els últims deu anys s’ha caracte -
ritzat, segons el DIRCE, per un increment en el
nombre total d’empreses, que ha passat de
365.083 unitats el 2000 a 503.501 unitats el 2010,
xifres que suposen un creixement acumulat del
37,9%. No obstant això, des de 2007 van co -
mençar a observar-se a Madrid els efectes de la
crisi econòmica internacional, que ha impactat
sobre el dinamisme empresarial de la regió i van
provocar-ne una desacceleració el 2008 i, més
recentment, un decreixement en el nombre
d’empreses durant 2009 i 2010. Amb tot, la com-
paració amb el conjunt d’Espanya permet ob -
servar com Madrid presenta un major ritme de

creació d’empreses al llarg del període analitzat, a
excepció dels anys 2000 i 2002. 

L’anàlisi de l’evolució del nombre d’empreses
inscrites en la Seguretat Social a Madrid mostra
un patró d’evolució semblant al registrat pel con-
junt d’Espanya, on destaca el màxim aconseguit
el 2005. A partir d’aleshores, el ritme de creixe-
ment dels registres d’empreses en la Seguretat
Social s’ha alentit gradualment fins a aconseguir
taxes de variació negatives (-3,6% interanual el
2008 i -3,9% el 2009), i situa el nombre d’empre-
ses inscrites a la Comunitat de Madrid en 183.732
el 2009. No obstant això, les últimes dades
disponibles, del 2010, mostren una correcció par-
cial d’aquesta tendència de regressió empresa -
rial, amb taxes negatives més moderades, del
-1,6% per a Madrid i -1,9% per a Espanya.
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Perspectives a mitjà termini
Un cop analitzada l’estructura i l’evolució recent
del teixit empresarial madrileny, convé parar
atenció a la capacitat emprenedora, un aspecte
clau de cara al futur en tant que eina estratègica
per a buscar noves oportunitats d’activitat
econòmica i trobar vies de sortida respecte a la
complexa conjuntura actual. Amb aquest objec-
tiu, s’analitzen les dades de l’última edició de l’in-
forme GEM (General Entrepreneurship Monitor)
d’Espanya, corresponent al 2009.

Segons l’indicador TEA17 (Total Entrepreneurial
Activity), que mesura l’activitat emprenedora de
les regions espanyoles, el 2009 la Comunitat de

Madrid se situa lleugerament per darrere de la
mitjana espanyola i a una certa distància de les
regions que encapçalen l’Índex d’Activitat Em -
prenedora, com són les Illes Balears, Catalunya,
Andalusia o Cantàbria. Això suposa un retrocés
respecte a la posició de lideratge nacional acon-
seguida per la Comunitat de Madrid el 2008.

Cal assenyalar, no obstant això, que l’indicador
TEA no avalua la qualitat de les iniciatives
emprenedores ni la seva sostenibilitat, sinó el
nombre general d’iniciatives empresarials, aple-
gant tots els sectors i projectes de negoci (inclosa
l’autoocupació). Per aquest motiu, una posició
avançada en aquest indicador no ha d’interpre-
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17 Representa el percentatge de persones compreses entre 18 i 64 anys que han estat involucrades directament en
els processos de creació d’empreses, bé com a start-ups o empreses naixents, l’activitat de les quals no supera els tres
mesos, o bé empreses noves o baby businesses, l’activitat de les quals està compresa entre els 3 i els 42 mesos, o bé
en ambdós tipus d’iniciatives simultàniament.

Font: Ministeri de Treball i Immigració (MTIN)
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tar-se forçosament com un dada positiva, sinó
que és necessari completar-ne l’anàlisi estudiant
si l’activitat emprenedora respon al desig d’apro -
fitar una oportunitat de negoci o a la necessitat
per falta d’ocupacions alternatives a la regió.

Segons el gràfic anterior, a Madrid l’oportunitat
és la motivació predominant per a emprendre,
mentre que l’emprenedoria per necessitat és
inferior al que s’observa en un elevat nombre de
comunitats autònomes. 

3.2.3. Estructura de la promoció
a l’emprenedoria a la Comunitat
de Madrid

Madrid compta amb una àmplia oferta de serveis
d’informació, assessorament, formació i ajuda
per a incentivar l’activitat emprenedora, que es
recullen en el Pla d’Emprenedors de la Comunitat
de Madrid. Els objectius generals d’aquest Pla
són: 

• fomentar l’esperit emprenedor, i 
• assessorar i formar el nombre més gran de per-

sones possible perquè es converteixin en em -
presaris. 

Respecte al primer objectiu, el pla compta amb
programes concrets per a fomentar l’esperit em -
prenedor a través de campanyes de publicitat i
estratègies de difusió de la cultura emprenedora
(“emprendre a l’escola”, destinat als alumnes de
batxillerat; “campus de l’emprenedor”, orientat a
la universitat; “emprèn-lo en formació profes-
sional”, per als cicles d’FP; “emprèn-lo en formació
professional per a l’ocupació”, en cursos del
Servei Regional d’Ocupació; “avui emprenem a…”,
destinat a municipis de menys de 25.000 habi-
tants; “nous madrilenys, futurs empresaris”,
orientat a la població immigrant, i el “dia de l’em-
prenedor”).

Quant al segon objectiu, el suport al desenvolu-
pament de projectes, s’instrumenta fonamental-
ment a través del programa “Emprèn-lo”, consis-

tent en tasques d’informació i assessorament,
tant per mitjà d’eines online, com a través d’una
oficina de promoció de projectes. 

Així mateix, en aquest marc es desenvolupen
accions de formació que consisteixen en jor-
nades per a la creació d’empreses, cursos de
creació d’empreses (en modalitat presencial i
online), i cursos específics d’habilitats empresari-
als, com ara: Creació d’empreses franquiciades,
Màrqueting i tècniques de venda, Finances i
recursos humans per a emprenedors.

Finalment, es col·labora en el finançament per a
la creació d’empreses per mitjà d’ajudes a l’ocu-
pació autònoma, bonificació de quotes, ajudes a
l’economia social per al foment de l’ocupació i la
millora de la competitivitat i suport a les despe-
ses de funcionament18.

Els canals d’entrada en l’oferta de serveis a em -
prenedors de la Comunitat de Madrid consistei -
xen en xarxes d’agents de desenvolupament
local, xarxes d’assessors a les universitats de la
regió, el telèfon d’atenció al ciutadà i el portal de
l’emprenedor (www.emprendedor.es).

Dins del suport a l’activitat emprenedora, és con-
venient destacar les estratègies que pretenen
combinar aquest objectiu amb la modernització
de l’especialització productiva regional. En aquest
sentit, Madrid compta amb l’Oficina de l’Em -
prenedor de Base Tecnològica, l’objectiu de la qual
és donar suport a la creació d’empreses de base
tecnològica sorgides de l’explotació dels resultats
d’investigació desenvolupada fonamentalment a
les universitats i centres d’investigació de la
Comunitat de Madrid. L’Oficina és un espai d’aco -
llida per a noves iniciatives empresarials d’origen
cientificotecnològic amb tres fins: 

• Facilitar l’aparició i desenvolupament d’empre-
ses de base cientificotecnològica. 

• Potenciar l’esperit emprenedor entre els profes-
sors, investigadors, estudiants i becaris de l’en-
torn universitari i de recerca de Madrid amb
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18 Pla d’Emprenedors de la Comunitat de Madrid.



l’objectiu de portar al mercat les seves idees
innovadores. 

• Dinamitzar la cooperació empresarial.

A més, la Comunitat de Madrid compta amb una
xarxa d’inversors privats especialitzada en pro-
jectes tecnològics, anomenada Business Angels
Network (integrada en la Fundació madri+d com
a BAN madri+d), l’objectiu de la qual és omplir el
buit de finançament existent en les etapes de
capital llavor i arrencada en les noves empreses
de base tecnològica de la Comunitat de Madrid.
BAN madri+d es constitueix, per tant, com un
punt de trobada entre inversors privats o business
angels que busquen oportunitats d’inversió i
emprenedors de base tecnològica amb necessi-
tat finançament.

D’altra banda, la Fundació Universitat-Empresa,
creada el 1973 per la Cambra de Comerç de
Madrid, actua en el marc del món acadèmic i
empresarial amb l’objectiu de fomentar les rela-
cions entre ambdues parts i atendre els reptes i
oportunitats que genera aquesta relació. En l’ac-
tualitat, l’activitat de la Fundació se centra en
quatre àrees fonamentals: la formació en dife -
rents camps d’interès empresarial; l’ocupació,
incorporant anualment més de 3.000 estudiants
universitaris i acabats de titular en més de 400
empreses, institucions i organismes; la innova -
ció, amb accions relacionades amb la gestió de
contractes d’investigació universitat-empresa,
l’asses sorament en R+D+I i la inserció profes-
sional de doctors, doctorands i tecnòlegs en
empreses; i l’emprenedoria, realitzant activitats
de sensibilització, orientació, assessoria i suport
per a la preparació de plans d’empresa i posada
en marxa d’iniciatives empresarials19.

Finalment, a més del suport a l’activitat emprene-
dora, des del punt de vista del teixit empresarial

madrileny és interessant fer referència als suports
a la internacionalització, com a fórmula per a la
cerca de nous mercats i estratègies per a sortejar
la crisi. En aquest sentit, l’organisme de desen-
volupament internacional de Madrid, Promo-
Madrid, compta, entre altres instruments i pro-
grames, amb el programa MadridExporta. Es
tracta d’un programa d’assessorament individua -
litzat i gratuït, dirigit a les petites i mitjanes em -
preses de la Comunitat de Madrid amb potencial
exportador. Els seus objectius són, bàsicament,
incrementar la base exportadora de la Comunitat
de Madrid i millorar les condicions de la seva
activitat internacional, reduint el risc que su-
porten les empreses en les seves operacions. Així,
es proposen alternatives a les empreses ma -
drilenyes perquè iniciïn o continuïn amb el procés
d’internacionalització. 

El programa MadridExporta estructura la seva
activitat en dues línies de servei. En primer lloc, es
realitza una auditoria amb informe diagnòstic del
potencial exportador a través de la qual Promo-
Madrid identifica i contacta, per iniciativa pròpia,
amb empreses sense activitat internacional, i els
ofereix la realització sense cost d’un informe-
diagnòstic que n’analitza l’estructura empresarial
i la capacitat per a exportar20. En segon lloc, Pro-
moMadrid desenvolupa un servei d’assessoria per
a atendre consultes relacionades amb la interna-
cionalització que està obert a totes les empreses
madrilenyes. En aquesta etapa, PromoMadrid
facilita l’accés de la companyia a jornades, semi-
naris, trobades i fires nacionals i internacionals.
Per fer-ho possible, tenen un paper molt impor-
tant les 4 oficines empresarials de la Comunitat
de Madrid a l’exterior (Nova York, Mèxic, Sao Paulo
i Shanghai) i els 30 Tècnics d’Internacionalització
repartits per tot el món.
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19 Direcció General d’Universitats i Investigació.
20 El 2009, els tècnics de MadridExporta van contactar amb 864 empreses madrilenyes i van realizar 176 visites que
van concloure en 135 informes-diagnòstic sobre el seu potencial exportador. Durant el primer semestre de 2010
s’han realitzat un total de 106 visites, que han originat un total de 72 diagnòstics, el 80% dels quals han presentat
un resultat positiu de cara a un potencial procés d’internacionalització.



3.3. Societat del 
coneixement 

El valor afegit de l’economia de la Comunitat de
Madrid, com qualsevol regió avançada, està cada
vegada més supeditat a la capacitat de processar
informació i generar innovació tecnològica. Per
això, invertir en coneixement, en el seu sentit
ampli (talent, educació, recerca i innovació), resul-
ta crucial per a continuar avançant en el desen-
volupament socioeconòmic i competitivitat de la
regió. En aquest sentit, la Comunitat de Madrid
reuneix les condicions per a convertir-se en un
gran pol d’investigació cientificotecnològica i de
serveis tecnològics d’alt valor. Centres d’investi-
gació, teixit empresarial, universitats, suports per
a l’emprenedoria i la innovació, infraestructures,
etc. són alguns dels factors analitzats en aquest
capítol que posicionen Madrid en la xarxa
mundial de “regions del coneixement”. 

En els apartats següents s’analitzen els principals
recursos que integren el sistema regional d’inno-
vació. Entre els elements per a competir en la

societat del coneixement, resulten destacables
el paper de les estructures de suport a la inno-
vació i transferència tecnològica, el pes del sector
privat sobre el total de despesa en R+D a la
Comunitat de Madrid, així com el valor de
la potent i nombrosa comunitat universitària de
la regió. 

3.3.1. L’esforç en R+D de la 
Comunitat de Madrid
Segons les dades dels Indicadors d’Alta Tec -
nologia de l’INE, la regió madrilenya encap çala la
llista d’esforç en R+D en l’àmbit nacional. La
despesa per habitant va arribar als 620,6 euros el
2008, lleugerament per darrere del País Basc i
gairebé el doble que la mitjana nacional (318,5).
Madrid també destaca en la representativitat del
personal d’R+D sobre el total d’ocupats de la
regió, amb 17,4 per cada mil treballadors, única-
ment per darrere de Navarra.

Les dades de 2009 de l’Estadística sobre acti -
vitats d’R+D de l’INE confirmen que la regió
en capçala els nivells d’esforç en R+D entre les
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comunitats autònomes espanyoles. Així, la
despesa interna de la Comunitat de Madrid en
R+D ascendeix a gairebé 3.900 milions d’euros,
quantitat que suposa un creixement del 97,5%
des de l’any 2001. Aquest elevat volum d’inversió
en R+D consolida el lideratge de la Comunitat de
Madrid en aquest àmbit, i suma més d’un 26,7%
del total de despesa en R+D realitzat a Espanya.
De la mateixa manera, la regió acapara un elevat
percentatge de l’ocupació nacional en activitats
d’R+D, amb 54.159 ocupats en equivalència a jor-
nada completa, el 24,5% del total.

Mesurant la inversió en R+D en funció del PIB, el
percentatge que representa la inversió en R+D
sobre la producció regional (2,1%) posiciona, el
2009, la Comunitat de Madrid, juntament amb
Navarra, com la regió que més esforç realitza,
molt per davant de la mitjana nacional (1,4%) i
una mica per sobre de la mitjana de la Unió
Europea (1,9% el 2008). No obstant això, com es
veu en el gràfic següent, encara resta un llarg
camí per recórrer per a aconseguir els nivells de

les regions europees més avançades. Per això,
resulta necessari remarcar que l’objectiu de la
regió ha de ser el de posicionar-se entre els terri-
toris capdavanters en el marc de la societat del
coneixement, no sols en l’àmbit nacional, sinó
també en el marc europeu i global. 

En tot cas, el sistema madrileny de R+D destaca
per un elevat nivell de desenvolupament, la qual
cosa es posa de manifest en analitzar el pes per
sectors d’execució de la despesa en recerca. Així,
el sector privat acapara el gros de la despesa en
R+D, amb el 57,7% del total, percentatge superior
a la participació del sector privat a Espanya
(55,1%). No obstant això, la principal particularitat
de l’estructura sectorial madrilenya és la major
proporció de la despesa de les administracions
públiques (25,6%) enfront de la mitjana espa -
nyola (18,2%), derivat de l’efecte seu dels orga-
nismes estatals. Al contrari, en la mitjana
d’Espanya el pes relatiu de la despesa de les uni-
versitats és més elevat (26,7% enfront del 16,7% a
Madrid). 
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L’existència del 7è Programa Marc (d’ara enda-
vant 7PM) i de polítiques dirigides a crear un
Espai Europeu d’Investigació constitueix una
oportunitat per a investigadors i empreses
madrilenyes per a estendre la cooperació interna-
cional, accedir a entorns d’investigació avançats,
formular nous projectes de R+D, trobar nous
socis, facilitar la mobilitat d’investigadors i el
coneixement de nous mercats i aconseguir una
posició de lideratge en la investigació a escala
internacional. 

En aquest sentit, la participació d’organitzacions
de la Comunitat de Madrid en els diferents
Programes Marc s’equipara al pes de la regió en
la investigació del país. Amb dades per al 2008,
Madrid representa un 35,4% del retorn espanyol,
la qual cosa suposa un 3,8% d’increment sobre el
retorn del 6PM. Aquesta xifra s’allunya del 57,7%
de retorn que representava la regió en el 3PM,
però encara el nivell de retorn és superior al pes
de Madrid sobre el total nacional de despesa en
R+D (26,7%), fet que evidencia el bon posiciona-

ment de la regió en l’àmbit nacional dins del
Programa Marc. A més, la participació de les
empreses madrilenyes és molt alta, amb gairebé
la meitat del finançament (49%), i dins d’aques -
tes la presència de pimes és molt rellevant (67%
de les empreses participants). El retorn a les uni-
versitats madrilenyes és d’un 19%, el de centres
públics d’investigació és d’un 22%, mentre que el
corresponent a les administracions públiques,
associacions i altres organitzacions és només del
10%. En la participació per temes s’aprecia el
retorn molt significatiu en l’àrea temàtica de
cooperació de TIC i Salut; en un segon terme des -
taca la participació en l’àrea de Nanotecnologies
i Nous Materials, així com en Seguretat i en
Transport. D’aquesta manera, aconseguir una
creixent participació quantitativa i qualitativa en
el 7PM no només persegueix aconseguir uns
retorns financers que es corresponguin amb les
aportacions per a finançar la recerca comuna,
sinó també comptar amb una palanca útil per a
superar les possibles debilitats del sistema d’in-
vestigació i innovació de la regió.
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3.3.2. El sistema madrileny 
d’innovació

Des de 1998 l’administració autonòmica ha po -
tenciat el Sistema Regional de Ciència i Tecno -
logia, creant instruments legals, pressupostaris i
institucionals favorables per al seu desenvolupa-
ment i interacció amb el sistema nacional i amb
l’Espai Europeu de la Recerca i el Coneixement.
A més, s’ha refermat l’estratègia regional d’R+D
en fomentar i coordinar les capacitats públiques
i privades de la regió en R+D per mitjà de
l’aprovació de la Llei de Foment de la Investigació
Científica i Tecnològica i el desenvolupament del
Pla Regional d’Investi gació Científica i Tecno -
lògica (d’ara endavant PRICIT). En aquest sentit, la
quarta actualització del Pla (IV PRICIT) ha incidit
en el desenvolupament del sistema regional de
ciència i tecnologia a través dels focus estratègics
següents:

• Creació de capital humà per a l’R+D, establint
una carrera pública d’investigador.

• Millora de la competitivitat dels investigadors
de la Comunitat de Madrid i la seva relació amb
les demandes socials i productives.

• Coordinació de les infraestructures d’R+D+I d’in -
terès regional.

• Foment de la cooperació i de l’R+D+I empresa-
rial.

• Desenvolupament d’un marc de cooperació
interregional amb altres comunitats autòno-
mes.

• Promoció dels valors de la cultura científica i
tecnològica.

• Suport a les àrees cientificotecnològiques més
estratègiques per a l’economia regional21. 

• Impuls del procés de transformació de les capa-
citats cientificotecnològiques en riquesa i
benestar, afavorint les aplicacions en el teixit
empresarial.
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21 El IV PRICIT va identificar amb caràcter prioritari les àrees cientificotecnològiques següents: Béns d’equip, disseny
i producció industrial; Energia; Materials i nanotecnologia; Tecnologies agroalimentàries; TIC; Ciències de la salut i
biotecnologia; Recursos naturals i tecnologies mediambientals; Productes i processos químics; Socioeconomia,
humanitats i dret; Ciències de l’espai, física i matemàtiques; Línies de recerca d’interès especial o d’aplicació a dife -
rents àrees (biomedicina, sensors, genòmica, etc.).

Participació de la Comunitat de Madrid en els Programes Marc Europeus

Distribució retorns (%)
Milions Socis Empreses Projectes Lide- E+AE+
d’Euros rats CIT

Univers. Opi Altres

5PM Com. Madrid 233,2 325 184 711 131 52 17 27 5
1999-2000 Espanya 625,9 1.116 561 1.551 317 53 27 16 4

6PM Com. Madrid 343,0 303 224 127 50 16 30 5
2003-2006 Espanya 942,7 1.390 903 1.510 204 51 27 17 5

7PM Com. Madrid 120,5 169 91 54 19 22 5
2007 (*) Espanya 340,3 602 295 490 78 59 22 16 3

Font: CDTI. Elaboració pròpia

(*) Xifres juny 2008
Empreses (E), Associacions Empresarials (AE) i Centres d’Innovació i Tecnologia (CIT), 
Organismes Públics de Recerca (OPI).



• Competitivitat a nivell internacional del siste-
ma d’innovació regional (dins del Programa
Marc i l’Espai Europeu de Recerca). 

El desenvolupament d’aquests plans s’ha traduït
en un important canvi qualitatiu i quantitatiu en
la política d’investigació científica i tecnològica
de la Comunitat de Madrid. La planificació del IV
PRICIT (2005-2008) es continua amb el primer
Pla Regional d’R+D+I (PRIDI), dotat amb 3.000
milions d’euros per al període 2009-2012 i que
espera mobilitzar una inversió superior als 8.500
milions d’euros. El PRIDI va ser rubricat pel
Govern regional i els agents socials el 2009. En
l’actual context econòmic, caracteritzat per la
necessitat d’avançar en la consolidació d’una
estructura productiva bolcada en l’eficiència, la
tecnologia i el valor afegit que permetin tancar
amb rapidesa les ferides deixades per la crisi,
resulta convenient establir un marc de referència
estratègic a mitjà termini per a la política d’inno-
vació i donar-lo a conèixer per a facilitar l’adhesió
de la totalitat dels agents implicats. En aquest
sentit, és imprescindible millorar la política de
comunicació sobre el PRIDI i el seu nivell d’execu-
ció, ja que el Pla resulta encara una eina poc
coneguda per al conjunt de la societat i la majo-
ria d’empreses. En l’actualitat és poca la informa-
ció disponible sobre el seu abast, els seus objec-
tius concrets o el seu grau de desenvolupament.

Més enllà dels diversos plans de foment de la
innovació, la Comunitat de Madrid reuneix desta-
cades infraestructures i recursos humans, tant

públics com privats, dedicats a la generació i
difusió de coneixement científic i tecnològic. En
el mapa de la pàgina següent es reflecteixen els
principals actors de la innovació regional, entre
els quals destaquen els centres de recerca i tec-
nològics, els parcs cientificotecnològics i les uni-
versitats.

Una part important dels recursos ubicats a
Madrid són de titularitat estatal22, dels quals
sobresurt el Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC), que compta amb una densa
xarxa de centres de recerca (detallats en el
mapa), imbricats amb altres centres de coneixe-
ment. Madrid és també seu de les principals
associacions empresarials sectorials del país, que
participen en projectes i plataformes d’inno-
vació23.

Les universitats són considerades agents clau per
a la innovació de la regió, per la importància de la
investigació bàsica i aplicada generada en els
seus departaments i centres de recerca propis,
així com les creixents sinergies amb el teixit
empresarial a través de la transferència tec-
nològica de les Oficines de Transferència de
Resultats d’Investigació (OTRI) i la participació en
projectes d’R+D+I conjunts. A més, juntament
amb l’administració autonòmica, les universitats
són artífexs dels principals suports per a la inno-
vació i la creació d’empreses de base innovadora,
com ara el Parc Científic de Madrid (Autònoma i
Complutense), Tecnoleganés (Universitat Carlos
III), Tecnogetafe (Politècnica de Madrid) o Tec no -
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22 Alguns dels organismes de recerca de l’Estat més destacats amb seu a la regió són: Centre d’Investigacions
Energètiques Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Insti-
tut Espanyol d’Oceanografia (IEO), Intitut Nacional d’Investigació de Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA), Institut
Geològic Miner d’Espanya (IGME), Centre d’Investigació i Documentació Educativa (CIDE), Institut Nacional de Tèc-
nica Aeroespacial (INTA), Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDEA), Centre Espanyol de Meteorologia
(CEM), Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques
(CEDEX).
23 Algunes d’aquestes associacions són: Associació per a la Recerca i el Desenvolupament Industrial dels Recursos
Naturals (AITEMIN), Associació Espanyola de Constructors de Material Aerospacial (ATECMA), Associació Espanyola
de Bioempreses (ASEBIO), Associació Espanyola de Fabricants d’Equips i Components per a Automoció (SERNAUTO),
Associació Espanyola de l’Hidrogen (AEH), Associació Multisectorial d’Empreses de Tecnologies de la Informació,
Comunicacions i Electrònica (ASIMELEC), Associació d’Empreses d’Electrònica, Tecnologies de la Informació i Teleco-
municacions d’Espanya (AETIC), Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE), Federació
Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN), Fundació Universitat-Empresa.



móstoles (Universitat Rey Juan Carlos). Un ele-
ment destacable és el fet que la Comunitat de
Madrid aconseguís 3 de les 5 distincions com a
Campus d’Excel·lència atorgades pel Ministeri
d’Educació en la primera convocatòria de l’es-
mentat programa. Més endavant s’analitza la
funció de Madrid com a pol universitari nacional
i la seva rellevància internacional. 

Un altre agent rellevant per al foment de la inno-
vació és, com no podria ser d’una altra manera,

l’empresariat. Les empreses madrilenyes dina-
mitzen l’economia regional a través de la seva
aposta per la innovació, concentrant gairebé el
40% de tota la innovació tecnològica nacional.

La concentració d’aquests actors situa la regió
madrilenya en una posició privilegiada dins del
sistema d’innovació espanyol. Exemple d’això és la
nombrosa presència dels organismes madrilenys
en Euroenginy24, el pla genèric d’impuls a l’R+D+I
espanyola (vegeu el gràfic següent) . 
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Tecnotrescantos bioparc* / Tres Cantos

Tecnoalcalá* / Alcalá de Henares
* Universitat d’Alcalá de Henares
* Centre d’Alta Tecnologia i Homologació
   (CATECHOM)
* Planta Pilot de Química Fina
* Centre d’Investigació de Medicina Biològica Molecular
* Centre de Suport i Recerca Química Inorgànica
* Hospital Universitari Príncep d’Astúries

* Centre d’Integració de Sistemes Aeroespacials
   EADS-UC3M
* Centre d’Innovació Tecnològica per a la Discapacitat
   i les Persones Grans
* Associació per a la Recerca i el Desenvolupament
   Industrial dels Recursos Naturals (AITEMIN)

Tecnoleganés* / Leganés

21

9 10

3

Tecnogetafe* / Getafe
* Universitat Politècnica de Madrid
* Fundació per a la recerca,

desenvolupament i aplicació de materials
compostos, FIDAMC

* Institut Madrileny d’Estudis
Avançats IMDEA-Materials

* Centre Tecnològic del Silici Solar,
   CENTESIL
* Tecno-Fusió

* Universitat Autònoma de Madrid
* Incubadores d’empreses: Bioincubadora I,
   Incubadora II i III, i Quimioincubadora II
* Unitats de Desenvolupament Tecnològic: Genòmica,
   Proteòmica, Microanàlisi Materials, Biotransformacions
   Industrials, Interaccions Moleculars Madrid

* Universitat Complutense
* Univ. Politècnica de Madrid

Pozuelo de Alarcón
Univ. Francisco Vitoria

Villanueva de la Cañada
* Universitat Alfonso X El Sabio
* Universitat Camilo José Cela

Centres d’Investigació del CSIC
1. Institut d’Astronomía i Geodèsia (IAG)
2. Centre Nacional de Recerques Metal.lúrgiques (CENIM)
3. Centre de Recerques Biològiques (CIB)
4. Centre de Ciències Mediambientals (CCMA)
5. Centre de Física Miguel A. Catalán (CFMAC)
6. Centre de Tecnologies Físiques L. Torres Quevedo (CETEF)
7. Institut d’Acústica (IA)
8. Centre d’Acústica Aplicada i Avaluació no destructiva (CAEND)
9. Centre de Seguretat i Durabilitat Estructural de Materials (CISDEM)

 10. Centre de Química Orgànica Lora Tamayo (CENQUIOR)
11. Institut Cajal (IC)
12. Centre de Ciències Humanes i Socials (CCHS)
13. Institut de Llengua, Literatura i Antropologia (ILLA)
14. Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBM)
15. Centre Nacional de Biotecnologia (CNB)
16. Institut de Biologia Molecular Eladio Viñuela (IBMEV)
17. Institut de Catàlisi i Petroleoquímica (ICP)
18. Centre d’Astrobiologia (CAB)
19. Centre d’Automàtica i Robòtica (CAR)
20. Institut d’Automàtica Industrial (IAI)

Villaviciosa de Odón
* Universitat Europea de Madrid

Tecnomósteles* / Móstoles
* Universitat Rey Juan Carlos

Torrejón de Ardoz

Arganda del Rey

Parc Empresarial
d’Innovació Nord* / Colmenar Viejo

6 7
4 5

11

12

14 15

19

18

1617

20

13

8

Parcs
Tecnològic-Científics

Incubadora /
Viver d’empreses

Universitats

��� Madrid Network

Parc Científic de Madrid / Cantoblanco

* Oficina de Vigilància i Prospectiva Tecnològica
   IMDEA-NETWORKING

* Parc Científic i Viver d’empreses
   de la Universitat Carlos III

24 Euroenginy és el pla estatal que aplega quatre programes d’impuls a l’R+D+I (Eurociència, Eurosalut, Tecnoeuropa
i Innoeuropa), que tenen com a objectiu aconseguir que durant els anys de vigencia del VII Programa Marc europeu
els recursos obtinguts pel nostre país assoleixin el 8%.



La integració i coordinació d’aquest complex
entramat de centres, organismes i altres entitats
de suport de la innovació resulta clau, tant per a
afavorir les sinergies i aconseguir la massa crítica
desitjada, com per a evitar duplicacions i disper-
sió dels esforços. Conscient d’aquest repte, l’ad-
ministració autonòmica ha configurat un marc
estratègic –abans PRICIT i ara PRIDI– i s’ha dotat
d’estructures que afavoreixen el lligam dels
agents de la innovació, com “madri+d”. 

El Sistema madri+d és una xarxa de treball que
agrupa institucions públiques i privades de recer-
ca (entre les quals el conjunt de les universitats) i
les associacions empresarials regionals, i que
cobreix els aspectes essencials de comunicació
entre el sector productor de coneixement i el sec-
tor industrial amb l’objectiu de millorar la com-
petitivitat de la regió per mitjà de la transferèn-
cia de coneixement de les empreses. En aquest
sentit compta amb l’eina “Martketplace tec-
nològic madri+d”, que permet l’establiment de
mecanismes de comunicació entre l’oferta i

demanda tecnològica d’organismes de recerca i
empreses i, a través del node “Xarxa Empresa
Europa madri+d”, acosta les possibilitats de coo-
peració tecnològica del mercat europeu i la parti -
cipació activa en la xarxa europea Enterprise
Europe Network. Així mateix, es configura com
un dispositiu útil per a accedir als recursos tec-
nològics i financers i de vigilància estratègica. 

Més recentment, la Comunitat de Madrid va
crear el 2007 Madrid Network, una plataforma
publicoprivada que té com a objectiu posicionar
la regió entre les 10 més avançades del món,
motiu pel qual impulsa la innovació del model
econòmic, a través d’una xarxa de clústers i parcs
científics i tecnològics, i aprofitant el potencial
dels Instituts Madrilenys d’Estudis Avançats
(IMDEA, amb centres dedicats a Aigua, Alimen -
tació, Ciències Socials, Energia, Materials, Nano -
ciència, Networks i Programari) i la capacitat in -
vestigadora de les universitats madrilenyes en
diferents àrees d’interès per a les empreses.  
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25 Mejora de la Participación en el 7º Programa Marco y Superación de las dificultades existentes. Fundació madri+d
per al Coneixement. Comunitat de Madrid, 2009.
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Els aproximadament 580 associats de Madrid
Network no només reuneixen els centres de
recerca o tecnològics, universitats i parcs cientifi-
cotecnològics, sinó que també tenen una forta
empremta entre les empreses de la regió. Madrid
Network propicia així un entorn innovador, amb
espais físics de trobada i transferència entre els
agents del sistema d’innovació regional. 

Així mateix, la iniciativa regional compta amb els
serveis especialitzats per a donar suport a la pro-
jecció internacional de l’R+D regional, a través de
la Unitat d’Innovació Internacional (UII). Aquest
departament dóna suport a la presentació de
projectes d’R+D en el 7è Programa Marc26 de la
UE, fomentant la participació de les empreses
madrilenyes, en col·laboració amb el Programa
del CDTI Tecnoeuropa. 

Un altre servei proporcionat per Madrid Network
per a fomentar la innovació a la regió és la Xarxa
de Regions Avançades, que estimula els con-
tactes que permeten reforçar la funció de Madrid
com a regió d’excel·lència tecnològica afavorint la
inserció d’empreses i investigadors madrilenys
en els projectes internacionals. La Xarxa ha iden-
tificat una sèrie de regions que destaquen per
tenir sectors estratègics o interessants com els
que comprenen els clústers madrilenys i que han
aconseguit efectes importants en el creixement
(Helsinki, Estocolm, Île de France, Baviera, Silicon
Valley i Hong-Kong). 

3.3.3. Els parcs 
cientificotecnològics: suports 
per a la innovació i creació 
d’empreses de base tecnològica

Un dels instruments més difosos en l’última
dècada per a impulsar la innovació a la regió són
els parcs científics i tecnològics. Aquestes noves
infraestructures tracten de reproduir els models

d’èxit dels països anglosaxons i del Nord d’Eu -
ropa, és a dir, actuar com a nodes d’intersecció
entre empreses i centres productors de coneixe-
ment, que al seu torn funcionen com a palan-
ques d’atracció d’inversions i empreses tec-
nològiques que contribueixin al desenvolupa-
ment del territori. El comú denominador dels
nous espais cientificotecnològics de la comunitat
és la missió de crear entorns atractius que esti -
mu lin la generació i instal·lació de noves empre-
ses de base tecnològica (NEBT), a través d’una
urbanització cuidada, accés al coneixement i
infraes tructures tecnològiques (vincles amb cen-
tres tecnològics, de recerca o universitats), serveis
especialitzats i espais de suport a l’emprenedoria
i innovació. 

Els parcs madrilenys contemplen múltiples
àmbits científics de recerca generats als centres
de coneixement, encara que també busquen
especialitzar-se per a atendre les demandes tec-
nològiques de sectors capdavanters com la bio-
medicina, nanotecnologia i aplicacions TIC secto-
rials. 

Una de les funcions més destacades dels parcs és
actuar d’incubadores o vivers d’empreses de
tipologia NEBT. El valor d’aquestes infraestruc-
tures (tangibles i intangibles) rau en el fet que
aporten alternatives als problemes habituals en
el desenvolupament de la innovació, com són la
falta d’una cultura emprenedora i habilitats
gestores entre els investigadors, o les dificultats
d’accés a la inversió privada o al capital llavor i
capital risc capacitat per a invertir en aquestes
empreses (generalment de cicle llarg). Dit d’una
altra manera, aquests elements són essencials
per a donar suport als processos spin-off, des de
la posada en marxa de la idea fins a la maduració
de l’empresa, generalment sorgits entre els
equips d’investigadors de les universitats. Fins al
moment, les incubadores més desenvolupades a
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26 Altres institucions que estimulen la participación empresarial en el 7PM és l’Oficina de l’Espai Europeu d’Investi-
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sades en el 7PM, així com les OTRIS universitàries, les associacions empresarials i xarxes de col·laboració (Enterprise
Europe Network, Pymera) i els serveis especialitzats del sector privat de consultoria.



la regió se situen als parcs cientificotecnològics
vinculats a les universitats de l’Autònoma, Alcalá
de Henares i Carlos III. Oberts a un altre tipus
d’empreses innovadores o no exclusivament de
base tecnològica, la regió compta amb més de 30
vivers d’empreses, la majoria promoguts per enti-
tats locals (entre els quals destaca la xarxa de
vivers de Madrid Emprèn, de l’Ajuntament de
Madrid). 

Com es va poder observar en el mapa del sistema
d’innovació, la regió compta amb un total de set
parcs científics i tecnològics, cinc dels quals són
d’origen universitari o hi estan estretament lli-
gats. L’administració autonòmica, a través de les
diferents direccions generals de les conselleries
implicades i diversos organismes de suport
(madri+d, Xarxa Madrid Network, IMDEA, etc.), té
un paper molt actiu en el desenvolupament i
promoció d’aquests parcs. 

Lògicament, donat el caràcter embrionari de la
majoria dels parcs, els resultats fins ara són limi-
tats i hi ha moltes incerteses sobre el seu poten-
cial desenvolupament futur. La primera és l’elevat
nombre de parcs i projectes plantejats, tant a
Madrid com a la resta de comunitats, que pot
difuminar els esforços en un horitzó amb serio -
ses restriccions d’inversions públiques. L’incre -
ment constant de membres que participen en
l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics
d’Espanya il·lustra la proliferació de parcs a les
comunitats autònomes: de 13 socis el 1997 a 80
membres (entre socis i afiliats) el 2009, és a dir,
s’han multiplicat per més de 6 en dotze anys. En
definitiva, hi ha dubtes seriosos que es generi la
suficient massa crítica necessària per a assegurar
la viabilitat de tots els parcs iniciats. D’altra
banda, a Madrid com a la resta del país, el desen-
volupament dels parcs depèn en gran manera de
la materialització de projectes urbanístics, les
fases d’execució dels quals s’estan veient afec-
tades pels ajornaments inherents a l’actual con-
juntura econòmica. No obstant això, els parcs
tecnològics madrilenys estan mostrant un ràpid
desenvolupament, fet que en permetrà la ràpida
consolidació, reforçant la capacitat de la regió per
a avançar en matèria de transferència de conei -
xement entre el món universitari i l’empresarial.

La capacitat d’innovació i el desenvolupament de
noves empreses de base tecnològica depenen en
gran manera del finançament. La Comunitat de
Madrid compta amb diverses organitzacions que
tracten de cobrir el dèficit de la inversió privada,
entre les quals sobresurt l’Oficina de l’Empre -
nedor de Base Tecnològica madri+d (sorgida en el
marc del IV PRICIT), que proporciona els seus
serveis a través del Viver Virtual d’Empreses de la
Comunitat de Madrid. Aquesta estructura de
suport a les NEBT es completa amb altres inicia-
tives en què participen, a més, escoles de negocis,
vivers i parcs científics, ajuntaments, la Con -
federació Empresarial de Madrid (CEIM), la
Cambra de Comerç i Indústria de Madrid i enti-
tats financeres. No obstant això, són evidents les
dificultats que troben els projectes empresarials
en les seves primeres etapes (la fase crítica del
seu desenvolupament, start-up i spin-off) o
l’escàs capital llavor disponible i falta d’atracció
d’inversors privats per a sustentar l’arrencada de
projectes. D’aquí la importància de la creació
de la xarxa de Business Angels regional, “BAN
madri+d”, que constitueix un punt de trobada
entre inversors privats que busquen noves opor-
tunitats d’inversió i emprenedors de base tec-
nològica amb necessitat de finançament. L’actual
escenari de restriccions financeres complica
encara més la situació i ara les dificultats també
s’estenen a l’hora d’obtenir fons de capital risc a
més llarg termini. 

3.3.4. El complex universitari
madrileny

Les institucions “productores de coneixement” i,
molt especialment, les universitats, com a cen-
tres en què s’integra la capacitat de creació,
interpretació i difusió de coneixement, s’han
convertit en motors insubstituïbles del desen-
volupament econòmic i social. Les universitats
tenen un paper fonamental en la competitivitat
de la Comunitat de Madrid, tant en la seva clàs-
sica funció de proporcionar recursos humans per
al teixit eco nòmic de la regió com també, de
manera creixent, en tant que suports d’inno-
vació, clau per a posicionar la regió en la societat
del coneixement. 
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Amb aproximadament 300.000 estudiants27 i 13
universitats, que sumen entre totes 31 campus
universitaris, la Comunitat de Madrid apareix
com el principal focus universitari del país i el ter-
cer d’Europa (únicament per darrere de París i
Londres). Sobresurten tres universitats públiques
amb seu al municipi de Madrid, Complutense,
Autònoma i Politècnica, que acaparen el 50% dels
alumnes matriculats a la regió. Però el sistema
universitari de la regió ha patit una intensa
transformació en les últimes dècades, comple-
tant-se durant els anys vuitanta amb el desen-
volupament de noves universitats públiques a

Alcalá de Henares i els municipis metropolitans
al sud de la capital (Universitat Carlos III i
Universitat Rey Juan Carlos, amb seu a Getafe-
Leganés i Móstoles, respectivament). Posterior -
ment, en els anys noranta irrompen amb força les
universitats privades, especialment localitzades a
l’oest de la capital (Pozuelo de Alarcón, Villanueva
de la Cañada, etc.). Prova d’aquest auge és que les
institucions privades avantatgen en nombre a les
públiques (9 enfront de 7) i pateixen menys la
minva d’estudiants derivada dels canvis de -
mogràfics (amb un descens del 5% del nombre
d’estudiants matriculats entre els cursos 2006-
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27 Els alumnes universitaris matriculats a la regió, en el curs 2009-2010, ascendeixen a 296.003.
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2007 i 2009-2010, sensiblement menor que les
universitats públiques, -18,3%). No obstant això,
les universitats públiques encara mantenen la
major quota d’estudiants (75%). En el mapa
adjunt es pot apreciar la projecció territorial
d’aquestes universitats, on a més del municipi
seu, són habituals els campus secundaris en
altres municipis. Aquesta expansió de nous cen-
tres a la corona metropolitana modifica la tradi-
cional concentració a la Ciutat Universitària
(encara que s’hi localitzen 7 de les 16 seus univer-
sitàries de la regió). Fora dels límits autonòmics,
l’àrea d’influència de la Universitat d’Alcalá
s’estén pel Corredor de l’Henares, incloent-hi la
província de Guadalajara.

La Comunitat de Madrid es posiciona com la
primera regió en nombre d’alumnes universita ris
(19,5% del total nacional), superant les comu -
nitats que tenen més població (Andalusia i Ca -
talunya).

Quant a la tipologia d’ensenyaments, l’oferta de
la Comunitat de Madrid es caracteritza pel pre-
domini de les ciències socials i jurídiques, que en
conjunt representen el 53% dels estudiants
matriculats. No obstant això, si comparem el pes
de les diverses branques respecte a la mitjana
espanyola (vegeu gràfic de la pàgina següent),
es percep una especialització de Madrid en cièn-
cies de la salut i ensenyaments tècnics, que són
les dues branques amb major repercussió sobre
l’avanç de la societat del coneixement.

La condició de la ciutat de Madrid com a principal
seu universitària del país es percep clarament en
l’alta proporció d’estudiants universitaris entre
els joves. En el gràfic següent s’analitzen les
ràtios d’estudiants per mil habitants entre 18 i 29
anys de les comunitats autònomes. Madrid
encapçala el rànquing amb una proporció de 270,
clarament per sobre de la resta de les regions.
Madrid també encapçala la taxa neta d’escola -
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rització en educació universitària28, 35,2, més de
deu punts per sobre de la mitjana espanyola
(23,8). L’enorme dimensió que aconsegueix
l’ensenyament universitari a la regió es deriva de
les demandes d’una quantiosa població, sensibi -
litzada per aconseguir una qualificació superior
com a estratègia de promoció sociolaboral, i
també per l’atracció creixent que exerceix la regió
sobre alumnes procedents d’altres comunitats
del país i de l’estranger (principalment Amèrica
Llatina i Europa). 

En l’atracció de les universitats madrilenyes
incideix positivament el prestigi aconseguit en el
mercat nacional. Així, per exemple, la Complu -
tense, amb el lloc número u, i altres tres universi-
tats madrilenyes entre les deu primeres (Poli -
tècnica de Madrid, Autònoma de Madrid i Carlos

III) lideren el rànquing elaborat pel diari El Mundo
basant-se en les 50 carreres amb major demanda
per al curs 2009-2010. Però la seva rellevància
internacional és reduïda. En l’estudi elaborat pel
CSIC que destaca els millors centres universitaris
del món, les dues millors universitats espanyoles,
la Complutense i la Politècnica de Madrid, se
situen en els llocs 150 i 183, respectivament. Per la
seva banda, en el QS World University Ranking
2009, les universitats madrilenyes millor valo-
rades són l’Autònoma i la Complutense, en els
llocs 215 i 252 (per darrere de la Universitat de
Barcelona, 171, i la Universitat Autònoma de
Barcelona, 211). En qualsevol dels dos rànquings
internacionals no es troba cap universitat de la
regió entre els cent primers llocs, copats per les
universitats nord-americanes. 
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L’atractiu de les universitats de la regió ha de ser
valorat en clau de competitivitat, perquè les
regions més avançades del món destaquen per
la seva alta capacitat a l’hora de retenir els
futurs talents del seu hinterland natural, així
com per la captació de talents de l’exterior,
aspecte en què la regió ha de continuar millo-
rant. En aquest sentit, la creació del Programa
Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) pro-
porciona una excel·lent oportunitat per a poten-
ciar la projecció internacional de les universitats
madrilenyes i forjar, així, aliances estratègiques
entre aquestes. La regió compta amb tres de les
cinc29 qualificacions CEI, les característiques
principals de les quals són:

• Campus d’Excel·lència Internacional (UAM+
CSIC). Compta amb més de 30 institucions i
empreses integrades i destaca pels seus nom-
brosos acords internacionals. Els seus esforços
científics se centren en les àrees de Nanocièn-
cia i Materials, Biologia, Biomedicina i Ciència
dels Aliments i una àrea interdisciplinària de
Ciències Socials, Jurídiques i Humanitats. Un
altre dels seus objectius és millorar les condi-
cions del seu entorn per a atraure investiga-
dors.

• Campus Carlos III (CCIII). Suposa una agregació
estratègica de 12 entitats. Les àrees científiques
prioritàries són: Anàlisi Econòmica del Creixe-

L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  d e  M a d r i d :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 85
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ment, la Innovació i la Sostenibilitat; Tecnolo-
gies Industrials i Aeroespacials; Tecnologies de
la Informació i la Comunicació; Dret en la Socie-
tat del Coneixement; Mètodes Matemàtics i
Estadístics per a Sistemes de Decisió Comple-
xos; Humanitats en el segle XXI, i Enginyeria
Biomèdica. El projecte se sustenta en accions
dirigides a l’atracció i incorporació de talent, la
internacionalització, interdisciplinarietat, i in -
novació i qualitat. 

• Campus de Moncloa (UCM-UPM). A aquest pro-
jecte conjunt entre les universitats Compluten-
se i Politècnica de Madrid30 s’hi han adherit 25
empreses i organismes. El Campus reuneix més
de deu mil investigadors, que generen el deu
per cent de les publicacions científiques nacio-
nals. Preveu una sèrie d’actuacions orientades a
la recuperació integral del Campus, a la seva
internacionalització i a fomentar la ciència i la
investigació. Identifica cinc àrees o clústers
temàtics: Canvi Global i Noves Energies; Mate-
rials per al Futur; Agroalimentació i Salut; Medi-
cina Innovadora, i Patrimoni. 

A més, en l’última convocatòria del programa CEI,
les universitats madrilenyes participen en cinc
projectes: CEI Gran Madrid (universitats d’Alcalá
de Henares i Rey Juan Carlos); Campus Euro -
americà per la responsabilitat social (Universitat
Francisco de Vitoria); Traspassant Fronteres-IUS
AD NOVUM (San Pablo CEU); Comillas Campus
Mundus 2015 (Universitat Pontifícia Comillas de
Madrid), i la Universitat de la Vitalitat (Un i -
versitat Europea de Madrid).

3.4. Sostenibilitat ambiental
La Comunitat de Madrid és una regió fortament
antropitzada, que aplega la major concentració
urbana d’Espanya. A la forta pressió sobre el ter-
ritori que exerceixen els més de 6 milions de
madrilenys cal unir l’impacte de les infraestruc-
tures (moltes de les quals d’abast nacional), així

com l’ús del sòl, els recursos hídrics i energètics i
la gestió dels residus per a entendre la complexi-
tat que suposa, en un territori relativament petit,
dur a terme una correcta gestió ambiental per a
assegurar un desenvolupament econòmic com-
patible amb criteris de sostenibilitat. 

A més, la Comunitat de Madrid manca, malgrat
els intents realitzats en la matèria en el passat,
d’una planificació territorial que permeti un
desenvolupament ordenat i coherent dels diver-
sos usos del sòl, per la qual cosa són els mateixos
municipis els encarregats de dotar-se d’instru-
ments de planificació. El govern de la regió fun-
ciona com a instància sancionadora dels esmen-
tats plans municipals, aprovant-ne o denegant-ne
la tramitació, per la qual cosa, en principi, recau
sobre l’administració autonòmica la tasca de
coordinació i control del disseny territorial per al
futur de la Comunitat. En la pràctica, els diversos
municipis generen cada any nous desenvolupa-
ments urbans, tant residencials com industrials o
de serveis, que sovint no tenen una continuïtat
espacial a l’altre costat del límit municipal. 

La finalitat del capítol present és analitzar la
situació de la Comunitat de Madrid en matèria
ambiental atenent 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, inicia-
tives i accions que, des de les administracions
públiques i des del sector privat, miren d’avançar
cap a un model territorial més sostenible a la
regió. 

3.4.1. Indicadors de sostenibilitat
ambiental  

Canvis en l’ús del sòl  
La Comunitat de Madrid comprèn una superfície
de 802.769 hectàrees, que representa l’1,6% de la
superfície total d’Espanya. Comunitat uniprovin-
cial, és una de les regions més petites (només
supera La Rioja i el País Basc en grandària) però
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Projecte Prometedor CEI, susceptible de finançament.



suporta la major densitat de tot el territori na -
cional (795,61 habitants per quilòmetre qua -
drat)31. Juntament amb les regions costaneres de
València i Múrcia, és la que ha vist augmentar
més i més ràpidament la seva superfície urba -
nitzada en les últimes dècades, tant per l’exten-
sió de la urbanització com per la proliferació
d’infraestructures de transport, sobretot vies de
circumval·lació i radials entorn de la capital. L’any
2000, la superfície artificial a la Comunitat de
Madrid era l’11,9% del total, encara que s’estima
que ja l’any 2005 se’n va aconseguir el 20%32. Així,
la variació de la superfície artificial entre 1987 i
l’any 2000 ha estat del 47,7% i entre 1987 i 2005
del 147%, tot això en detriment de les zones agrí-
coles i forestals.

Quant a les categories que componen les àrees
artificials, utilitzant les dades de l’Observatori de
la Sostenibilitat d’Espanya per al període 1987-
2000, són les urbanitzacions exemptes i/o enjar-
dinades i les de tipologies laxes les que ocupen
un major percentatge de sòl, el 46% del total arti-
ficial. Aquestes tipologies d’urbanització han
incrementat la seva presència al territori de
forma notable en les últimes dècades (un 36,5% i
un 54% respectivament entre 1987 i 2000), xifres
a les quals cal afegir el corresponent increment
de les infraestructures de transport i els espais
comercials paral·lel a la proliferació d’aquestes
noves àrees urbanes. De fet, el conjunt de les
àrees comercials i industrials es va incrementar
en un 119% al llarg del període analitzat. A més,
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31 Amb l’excepció dels territoris autònoms de Ceuta i Melilla.
32 Naredo, J. M. Jornada de debat sobre “La evolución de los usos del suelo de Madrid”, Sessió de Clausura del COTma,
27 de juny de 2008. Canvis i tendències de l’ocupació del sòl a la Comunitat de Madrid (1956-1980-2005).
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les zones en construcció van augmentar un 190%
fins a l’any 2000, fet que posa de manifest l’inici
d’un boom urbanístic que s’ha prolongat fins al
2008, amb els seus consegüents efectes sobre el
territori. Possiblement, tot i que encara no es
troben disponibles les dades corresponents a
l’etapa 2000-2008, aquest període serà un dels
més actius en el procés de consum de sòl en la
història de la regió, procés que caldrà analitzar en
el futur per a mirar d’evitar els errors i excessos
que, sens dubte, s’hi han comès. Els anys vinents,
el fi de la bombolla immobiliària, la crisi eco -
nòmica, els ajustos pressupostaris i un creixe-
ment de la població menys dinàmic faran possi-
ble un increment més lent del sòl artificial. La

tasca principal haurà de ser, per tant, reordenar i
cohesionar els desenvolupaments iniciats fins
ara.

Territori sota figures de protecció 
mediambiental
La Xarxa Natura 2000 i la resta de normativa
europea planteja la protecció, dins la Comunitat
de Madrid, d’una de les majors proporcions de
superfície entre les comunitats autònomes
espanyoles, quasi el 40%, només per darrere de
les Illes Canàries (71%) i les Illes Balears (51%). La
seva llista inclou set Llocs d’Interès Comunitari
(LIC) que ocupen una superfície total de 320.043
hectàrees i alberguen 23 Hàbitats Prioritaris, i set
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Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) amb
una superfície de 185.331 hectàrees. A més, la
comunitat compta amb dues Reserves de la
Biosfera de la UNESCO i un Aiguamoll Ramsar. 

Aquesta superfície de sòl afectada per la protec-
ció dels convenis internacionals contrasta amb la
superfície emparada per la legislació regional.
L’actiu procés d’urbanització a què ha estat sot-
mès el territori madrileny l’ha afectat en bona
part, a excepció de cims de muntanya, zones de
pendent pronunciat, canals, rius, etc., paratges
que constitueixen, en gran manera, les àrees pro-
tegides mediambientalment amb les quals
compta la regió. Segons la legislació autonòmica,
a la Comunitat de Madrid hi ha 110.030 hectàrees
protegides a través d’alguna de les figures que
contempla la normativa33 (suposa el 13,8% de la
superfície total). De la xarxa d’Espais Naturals
Protegits de la Comunitat de Madrid (deu en
total), tan sols quatre compten actualment amb
Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals com a
instrument de gestió i ordenació així com amb
algun Òrgan Col·legiat de Participació. 

Recursos hídrics i la seva gestió  
El Canal d’Isabel II és l’entitat pública que ges-
tiona els recursos hídrics a la Comunitat de

Madrid. Les seves competències comprenen el
cicle complet (integral) de l’aigua, des dels serveis
tradicionals d’abastiment fins a la depuració
d’aigües residuals i la millora i conservació dels
rius.

L’any 2008, a la Comunitat de Madrid es va con-
sumir un total de 460 milions de metres cúbics
d’aigua. Per habitant i dia, i aquell mateix any,
cada madrileny va consumir 144 litres, només per
sobre de les comunitats de les Illes Balears (139),
Catalunya (139), País Basc (139), Navarra (131) i els
territoris de Ceuta i Melilla (133). Els últims anys,
el consum d’aigua per habitant a les llars s’ha
reduït a gairebé totes les comunitats autònomes.
En el cas de la Comunitat de Madrid aquest
descens ha estat, entre 2004 i 2008, del 17,2%,
sent un dels més notables. No obstant això, i a
pesar d’una reducció dels consums, el volum
d’aigua que es perd per fuites, ruptures o avaries
en les infraestructures de distribució continua
sent, amb dades de 2009, del 7% de l’aigua total
subministrada. Així, a pesar que la Comunitat de
Madrid es troba entre les regions amb una millor
gestió de la seva xarxa de distribució d’aigua,
encara hi ha un cert marge de millora respecte
d’això que no ha de ser descuidat i que pot ser
reduït gràcies a un nou impuls en el procés de
modernització de la xarxa de subministrament i
la introducció de les noves tecnologies, que per-
meten un millor control del cabal i la detecció de
fuites i avaries en un menor període de temps.

Per sectors, és el de les llars el que consumeix un
major percentatge de l’aigua registrada distribuï-
da, el 70,4%, seguit dels sectors econòmics
(indústria i comerç, fonamentalment) que con-
sumeixen el 18,2%, i els consums municipals, amb
un 11,4% del total. 

Pel que fa al tractament de les aigües residuals i
la reutilització, el Canal d’Isabel II, a través de la
xarxa de plantes de depuració, tracta cada any
entorn d’1,5 milions de metres cúbics d’aigües
residuals, l’1,1% dels quals es reutilitza, bé per a
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33 Un Monument Natural, un Paratge Pintoresc, un Parc Natural, tres Parcs Regionals, un Refugi de Fauna, una Reser-
va Natural, un Indret Natural d’Interès Nacional i un espai sota Règim de Prevenció Preventiva.

Canal d’Isabel II (magnituds)

14 embassaments
12 estacions de tractament
9 laboratoris
31 estacions de vigilància
14.442 km de canonada de xarxa de distribució
149 depuradores
5.000 km de clavagueram
700 km de col.lectors

Font: www.cyii.es



alguns usos industrials, bé per a reg de zones
verdes o neteja de carrers. En l’actualitat s’està
desenvolupant per part del Canal d’Isabel II el Pla
Madrid Dpura, que preveu la construcció de 21
noves depuradores i la millora i ampliació de part
del parc de depuració existent amb la finalitat de
disposar, al final de l’obres, de 70 hectòmetres
cúbics anuals d’aigua reutilitzable. 

Energia i canvi climàtic
La Comunitat de Madrid, com a major conurbació
urbana i principal centre econòmic d’Espanya, és
una gran consumidora d’energia. Per això, és ne -
cessari insistir en la millora de l’eficiència ener -
gètica a través de polítiques d’estalvi, així com
impulsar noves tecnologies menys contami-
nants. 

Es tracta d’un territori clarament importador
d’energia elèctrica, en mostrar saldos d’intercan-
vi energètic positius: l’any 2009, aquest va ser de
28.815 GWh. El mateix any es va aconseguir un
consum total de 30.528 GWh, el 48,9% dels quals
va correspondre al municipi de Madrid, el 19,2% al
sud metropolità, el 9,6% a l’est metropolità, el
6,9% a l’oest metropolità i el 6,8% al nord metro-
polità. La resta, un 8,6% del consum total, es dis-
tribueix entre les altres zones geogràfiques de la
comunitat34.

La corba d’evolució en el consum d’energia elèc-
trica des de principis de la dècada dels anys
noranta mostra un creixement interanual mitjà
del 4%, encara que amb valors de fins al 20% (any
2001).  
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La Comunitat de Madrid mostra nivells d’eficièn-
cia energètica superiors als del conjunt d’Espa -
nya. Així, mentre que la regió suposa el 18% del
PIB nacional i el 13,7% de la població, el seu con-
sum energètic és només el 12,1% del total del
país. No obstant això, al llarg del període 2003-
2009, els nivells d’eficiència energètica s’han
deteriorat, ja que mentre que el creixement de la
població i del PIB s’ha situat en percentatges de
variació de l’11,7% i del 14,2%, respectivament,
l’augment del consum elèctric ha assolit el 23,8%,
indicant un desajust entre les variables ana lit -
zades. En aquest sentit, la Comunitat de Madrid
desenvolupa diferents actuacions per al foment
de l’eficiència energètica que hauria de reforçar
amb la finalitat de frenar aquest procés, a fi
d’evitar un major creixement del consum ener -
gètic per unitat produïda o per habitant a la
regió, símptomes d’un desenvolupament insos -
tenible des del punt de vista energètic. 

Quant a les diverses fonts de generació energèti-
ca de les quals s’abasta la regió, dels 1.714 GWh de

producció al territori madrileny, el 97,8% pertany
al Règim Especial (1.677 GWh). D’aquest per-
centatge, el major pes correspon a formes de pro-
ducció no renovables i, en concret, al gas natural,
amb 1.150 GWh de potència instal·lats a la comu-
nitat (el 67% del total de la producció). Les fonts
d’energia renovables aporten el 29% de l’energia
produïda el 2009, que suposa l’1,6% del consum
total. El Pla Energètic de la Comunitat de Madrid
2004-2012 es marca com a objectiu aconseguir
una producció per mitjà de tecnologies reno -
vables de 985 GWh, la qual cosa suposa duplicar
la producció existent el 2009. Resulta destacable
l’absència de producció d’energia eòlica a la regió,
amb forta implantació en gran part de les comu-
nitats autònomes espanyoles.

En matèria d’emissions de Gasos d’Efecte
Hivernacle, la Comunitat de Madrid, encara que
només contribueix amb un 7% al conjunt d’emis-
sions d’Espanya, es troba lluny de complir amb
els objectius fixats internacionalment. L’any
2008, i segons l’Inventari Nacional d’Emissions
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del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí,
la regió emetia un 70% més que l’any base de
1990. 

Les instal·lacions madrilenyes afectades per
l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de
març, per la qual es regula el règim del comerç
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a
Espanya, suposen actualment un total de 37
i operen en els sectors d’activitat de l’energia
(21 són instal·lacions de combustió) i en la indús-
tria (2 instal·lacions de calç, 1 de ciment, 5 de
pasta i paper, 2 siderúrgiques, 5 de rajola i teula i
1 de vidre). Segons les dades procedents del
Registre Nacional d’Emissions de Gasos d’Efecte
Hiver nacle (RENADE), les assignacions trans-
ferides a aquestes instal·lacions l’any 2009 han
estat de 3,3 milions de tones de CO2 equiva -
lent (TCO2e), un 4% menys que l’any 200735. El
nombre d’emissions verificades també s’ha
reduït, sent sempre inferiors a les assignacions
transferides. Així mateix, l’any 2009 han estat
cinc les instal·lacions que han aportat als seus
comptes Mecanismes de Desenvolupament Net
(CER/ERU), computant-se un total de 33.463
TCO2e.
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35 Aquest va ser l’any del I Pla Nacional d’Assignacions de Drets d’Emissió. El 2008 es va engegar el II Pla, més restric-
tiu en les assignacions.



3.4.2. Processos i accions cap a 
la sostenibilitat: col·laboració
publicoprivada pel medi 
ambient
Amb la intenció d’impulsar la responsabilitat
ambiental de les empreses madrilenyes i que
aquestes puguin complir amb la Llei 26/2007, de

23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental,
el govern regional, a través de la Conselleria de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, ha posat en
marxa el Programa Verd per a l’Empresa
Madrilenya. Es tracta de facilitar a les empreses
les eines perquè compleixin amb els seus objec-
tius econòmics respectant el medi ambient.
Aquestes eines són:
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2007 36 3.451.265 3.046.989 -404,276 - - -

2008 36 3.292.508 2.332.710 -959.798 37.895

2009 37 3.301.097 1.796.079 -1.505.018 33.463

Font: Registre Nacional de Drets d’Emissió (RENADE)



• El Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Me -
diambiental EMAS

• El Pacte de l’Empresa Madrilenya pel Medi
Ambient (PEMMA)

• L’Etiqueta Ecològica Europea
• La convalidació d’inversions
• Els acords voluntaris

Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria
Mediambiental
La Comunitat de Madrid té atribuïdes les com-
petències per a l’aplicació del Reglament Co -
munitari d’Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS) entre
les entitats de la comunitat36. Com a part del seu
Programa Verd per a l’Empresa Madrilenya, comp-
ta amb un Registre EMAS que gestiona la Direcció
General de Promoció i Disciplina Ambiental de la
Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del
Territori. Les seves funcions són les de registrar les
organitzacions adherides a EMAS i assignar-los un
número de registre; analitzar les observacions de
les parts interessades sobre les organitzacions

registrades; denegar, suspendre o cancel·lar la ins -
cripció de les organitzacions en el registre; co -
municar mensualment a la Comissió Europea, a
través del MARM, els canvis que es produeixen en
la llista; fomentar la participació de les organitza-
cions EMAS, i vetllar per la correcta aplicació i
difusió d’EMAS a la Comunitat de Madrid.

Segons les dades que ofereix el Registre d’EMAS
de la Comunitat de Madrid, existeixen actual-
ment un total de 242 entitats en la llista37. Això
situa la comunitat entre les que registren un
nombre més gran (tan sols superada per Galícia,
amb 279, i Catalunya, amb 250). L’encreuament de
les dades amb el nombre d’unitats locals proce-
dent del Directori Central d’Empreses (DIRCE) de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) reflecteix
que a la comunitat madrilenya tan sols el 0,045%
de les esmentades unitats locals ha implementat
EMAS, una posició una mica per sobre de la mit-
jana nacional.
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El Pemma
En la mateixa línia de cooperació publicoprivada
en matèria de sostenibilitat ambiental, la Co -
munitat de Madrid va firmar, l’any 2003, un con-
veni de col·laboració amb la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Madrid i amb la Confe -
deració Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM)
conegut com a “Pacte de l’Empresa Madrilenya
pel Medi Ambient (PEMMA)”, els principals objec-
tius del qual són donar suport a l’empresa en la
seva adaptació cap a la producció sostenible i
establir els instruments necessaris per a la comu-
nicació entre empresa i sector públic en aquesta
matèria. El conveni va ser actualitzat l’any 2007 i
té vigència fins al 2011. El Pacte s’organitza en
Meses (una de Plenària, una de Permanent per al
seguiment, i unes quantes meses Tècniques de
treball) i entre les seves funcions destaquen les
labors de recerca i difusió de coneixement en
matèria de responsabilitat mediambiental de
l’empresa, suport a l’adaptació a la normativa,
reforç de la comunicació entre els firmants del
Pacte (administració pública i sector empresarial),
impuls de la producció sostenible de les empreses
madrilenyes i la seva competitivitat, foment de la

implementació de Sistemes de Gestió Mediam -
biental, elaboració de Codis de Bones Pràctiques i
publicacions tècniques i divulgatives, organització
de congressos, jornades, seminaris, etc.

En la mateixa línia que el PEMMA es troba, encara
que a escala mundial, el Global Compact o Pacte
Mundial38. Segons les dades de la Xarxa Es -
panyola del Pacte Mundial (ASEPAM), existeixen
369 entitats adherides la seu de les quals es
troba a la regió. El 29% són grans empreses
(cotitzades o no cotitzades), el 30% són pimes, un
17% microempreses i un 12,5% entitats del Tercer
Sector.

L’Etiqueta Ecològica Europea (EEE)
L’objectiu de l’EEE és promoure els productes
ecològics, aquells l’elaboració dels quals és
menys perversa sobre el medi ambient que altres
de la seva mateixa categoria i, alhora, oferir al
consumidor una eina que l’informi i orienti en el
moment de la seva compra. A la Comunitat de
Madrid, l’organisme competent per a l’etiqueta
ecològica és la Direcció General d’Avaluació Am -
biental, dins de la Conselleria de Medi Ambient,
Habitatge i Ordenació del Territori. 

Dins del camp dels productes ecològics, destaca
l’àmbit agroalimentari. En el marc del Pla de
Desenvolupament Rural 2007-2013, la Comunitat
de Madrid ha destinat 850.000 € l’any 2010 a
donar suport a l’agricultura i la ramaderia
ecològiques i al manteniment de races autòc-
tones en perill d’extinció. Aquestes ajudes estan
cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER). L’objectiu és
aconseguir una superfície de producció ecològica
d’unes 10.000 hectàrees en finalitzar el període
de vigència de la planificació de referència.
Segons les dades registrades pel Comitè d’Agri -
cultura Ecològica de la Comunitat de Madrid,
actualment la regió ha arribat a les 5.116 hec-
tàrees de superfície dedicada a la producció
ecològica i compta amb 125 productors (entre
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38 Iniciativa internacional proposada per Nacions Unides. El seu objectiu és aconseguir un compromís voluntari de
les entitats en responsabilitat social, a través de la implantació de Deu Principis basats en drets humans, laborals,
mediambientals i de lluita contra la corrupció.

Pacte mundial a la Comunitat
de Madrid

Tipus d’organització Nombre
d’adhesions

Empresa gran cotitzada 33
Empresa gran no cotitzada 74
Institució educativa 20
Microempresa 62
PIME 109
Sector públic 4
Sindicat/Associació 21
Tercer sector 46

TOTAL 369

Font: ASEPAM



agricultors i ramaders), 48 elaboradors industri-
als, 5 importadors i 7 comercialitzadors. 

Inversions deduïbles i acords voluntaris
La Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del
Territori de la Comunitat de Madrid certifica les
inversions en instal·lacions destinades a la pro-
tecció del medi ambient. Les deduccions fiscals
que una entitat pot aplicar-se sobre les inver-
sions mediambientals figuren en el Reglament
sobre l’Impost de Societats aprovat pel Reial
Decret 1777/2004, de 30 de juliol (BOE núm.189,
de 06.08.2004). Les inversions deduïbles poden
ser instal·lacions destinades a la protecció del
medi ambient, l’adquisició de vehicles industrials
o co mercials de transport per carretera menys
contaminants o la posada en marxa de projectes
de generació d’energia per mitjà de fonts reno -
vables. 

Quan no hi ha un programa, conveni o acord amb
l’administració competent que estableixi els
objectius normatius a complir, els Acords Vo -
luntaris tenen un paper fonamental. Suposen un
acord formal entre l’administració i un sector
econòmic o una empresa que, en complir-se, pot
fer efectiva una convalidació d’inversió medi-
ambiental afavorida fiscalment. 

La conjunció de tots aquests programes de pro-
moció de la sostenibilitat posats en marxa des de
l’administració pública representa un important
estímul per a l’activació d’iniciatives empresarials
en aquest sentit. No obstant això, la verdadera
aposta per introduir pràctiques, processos i pro-
ductes sostenibles només arribarà quan el con-
sumidor s’adoni de la importància de protegir el
medi ambient i del desenvolupament sostenible
i estigui disposat a pagar per fer-ho. En aquest
sentit, Madrid és una de les comunitats que li-
dera la implantació d’EMAS i altres iniciatives
d’aquesta mena en l’àmbit nacional, però la so -
cietat madrilenya es troba encara molt lluny
d’aconseguir el nivell de demanda de productes i
serveis sostenibles i respectuosos amb el medi
ambient existent als països més avançats en
aquesta matèria.

.

3.5. Clústers i vetes
d’excel·lència
En aquest apartat s’analitzen les dinàmiques de
col·laboració interempresarials i intersectorials
que busquen generar nuclis industrials altament
competitius a la regió, així com les activitats que
s’estan organitzant en Agrupacions Empresarials
Innovadores (AEI) i la política de foment indus -
trial i de clúster de la Comunitat de Madrid.

Els clústers són concentracions d’empreses i
institucions interconnectades horitzontalment i
verticalment que, en aconseguir una massa críti-
ca significativa, generen avantatges comuns. La
clau del clúster és la connexió informal de les
empreses del mateix sector, o de sectors afins o
complementaris, de tal forma que alhora que
competeixen en el mercat també cooperen en
àrees d’interès estratègic conjunt. En un entorn
favorable, les empreses poden orientar-se cap a
una major especialització i, per tant, aconseguir
una major productivitat. Gràcies a la proximitat
física i a les dinàmiques de competència-coo -
peració es creen mercats més grans i més efi-
cients, economies d’escala més virtuoses. Un
mercat major atrau més clients, proveïdors i
recursos humans, mentre que la concentració
d’empreses genera demandes de qualsevol tipus,
per la qual cosa atrau altres empreses, particular-
ment de sectors auxiliars i empreses de serveis. A
més, la interacció accelera la difusió de la infor-
mació, del coneixement i, conseqüentment, de la
innovació. Així, el principal benefici del clúster és
que, una vegada que es donen les condicions per
al seu naixement, porta implícit un procés de
retroalimentació, però per aconseguir-ho és fona-
mental la innovació constant, indispensable per a
la persistència del clúster en el temps. D’altra
banda, les associacions clúster són potents
canals de comunicació per a transmetre les
necessitats del sector no sols a l’administració,
sinó també a altres agents del sistema econòmic.
Entre les accions top-down que afavoreixen la
creació i la consolidació d’un clúster destaquen el
foment d’iniciatives que faciliten el diàleg entre
els agents, el desenvolupament de les grans
infraestructures i, sobretot, la detecció de llacu -
nes i debilitats en la cadena de valor i la ge nera -
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ció d’incentius per a facilitar l’atracció d’agents
productius i inversors que cobreixin aquests
buits. En el sentit invers, l’excés de legislació o
burocratització constitueix el major obstacle. 

La Comunitat de Madrid, en col·laboració amb la
Confederació Empresarial de Madrid i la Cambra
de Madrid, promou el desenvolupament dels
clústers madrilenys dins d’una estratègia de
dinamització i innovació de l’economia regional.
Amb aquest fi, el 2007 es va crear Madrid
Network, una xarxa publicoprivada que té com a
objectiu posicionar la regió entre les 10 més
avançades del món i que compte ja amb més de
580 associats, entre els quals es troben grans i
petites empreses, centres d’investigació, universi-

tats i centres tecnològics, a més dels parcs tec-
nològics i clústers de la regió. 

En la figura següent s’il·lustra el marc de l’estruc-
tura clúster per a la regió madrilenya. L’ar -
gamassa del clúster és la xarxa d’agents, en la
qual interactuen les institucions públiques,
financeres i acadèmiques. Entre les empreses es
troben competidors i empreses auxiliars, proveï-
dors d’entrades crítiques de productes, in -
fraestructures i serveis, distribuïdors i clients, així
com altres empreses relacionades per les seves
habilitats, tecnologies i entrades comunes.
D’aquesta manera, les pimes es beneficien de les
economies externes locals i de l’especialització,
així com de les activitats exercides pels centres
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de serveis, privats i públics. L’èxit depèn, per
descomptat, també dels recursos disponibles
(físics, capital, recursos humans, infraestructures,
equipaments, etc.). Un altre element crucial és el
mercat, atenent a les seves dimensions, composi-
ció, pautes de creixement, sistemes de distri -
bució, posició dels clients i dels consumidors que
condicionen el funcionament del clúster. 

Els sectors i empreses involucrats en Madrid
Network gaudeixen dels avantatges generats per
la xarxa, per exemple en la cerca de suport
financer. Així mateix, Madrid Network estimula
el desenvolupament tecnològic i la innovació,
proporcionant informació sobre els programes
de transferència tecnològica, les ajudes existents
per a projectes d’R+D+I, eventuals socis i in-
fraestructures disponibles i sobre els acords de
complementarietat amb organismes especia -
litzats. Un altre objectiu perseguit en la xarxa
madrilenya, juntament amb altres institucions,
és la internacionalització de les empreses dels
diversos clústers, donant suport a la seva projec-
ció exterior. L’associació empresarial completa la
seva acció amb la promoció d’activitats de tipus
formatiu i la canalització de les demandes
específiques de cada clúster per a acostar els pro-
grames de formació desenvolupats per les insti-
tucions competents, en particular pel Servei
Regional d’Ocupació i Cambra de Comerç, a les
necessitats de l’economia real. A més, les empre-
ses pertanyents a la xarxa gaudeixen de serveis i
mapes de normatives, certificacions, organismes
certificadors i plataformes existents en cada una
de les àrees temàtiques dels sectors.

A fi de potenciar les relacions amb altres xarxes
de clústers, la Comunitat de Madrid participa en
l’Aliança Clúster Europea i en l’Aliança Mundial
per a la Innovació. Així mateix, la recent iniciativa
Xarxa de Regions Avançades, impulsada per
Madrid Network, té com a objectiu crear una
xarxa de contactes internacional composta per
les regions més innovadores, en la qual les em -
preses i els investigadors madrilenys troben socis
i aliances per a intercanviar informació, cooperar
i desenvolupar projectes d’R+D+I. Les regions
urbanes triades per a formar part de la Xarxa i

amb les quals ja s’han formalitzat acords de
cooperació són Helsinki, per la seva especia -
lització en TIC i mobilitat; Estocolm, pel seu nivell
d’excel·lència en l’àrea audiovisual i de biotec-
nologia; Île de France, amb punts forts en bio -
tecnologia, finances, aeroespacial, audiovisual i
TIC; Baviera, amb especialització en aeroespacial,
automòbil, TIC, biotecnologia i finances; així com
altres pols d’innovació ja consagrats, com Silicon
Valley i Israel, o de gran projecció, com Hong-
Kong.

A Madrid destaquen sectors econòmics de gran
rellevància, bé pels agents i recursos que concen-
tren, bé per la seva funció dinamitzadora per al
desenvolupament de moltes altres competències
econòmiques i infraestructures per a la regió. La
xarxa Madrid Network identifica cinc clústers
amb aquestes característiques: financer, audiovi-
sual, logístic, arts gràfiques i automoció. A més, la
Comunitat de Madrid ha identificat altres sectors
com a estratègics pels seus nivells de competiti -
vitat i potencial de creixement, per a la qual cosa
és crític continuar apostant per la innovació com
a palanca per al seu creixement i posicionament
en l’esfera global. Així, també es consideren
estratègics altres set clústers, relacionats amb les
vetes de negoci o activitats següents: aeroespa-
cial, biotecnologia, salut, seguretat i TIC, energies
renovables, turisme i l’idioma espanyol. 

Donada la intensa terciarització econòmica de la
regió, és lògic que la majoria dels clústers esti guin
lligats a activitats de serveis. Fins i tot els clústers
més industrials, com l’aeroespacial, l’automoció,
la producció gràfica i les energies reno vables es
configuren com agregats servoindus trials, en els
quals els serveis a empreses i activitats d’R+D
exerceixen un paper clau. 

En la taula següent es troben les denominacions
oficials dels dotze clústers integrats en la xarxa
Madrid Network. 

L’estructura de clústers de la regió resulta impres-
sionant per la gran varietat de sectors i activitats
reunits i el nombre d’agents representats. No
obstant això, a pesar de personificar sectors de
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grans dimensions o estratègics per al desenvolu-
pament regional, els clústers tenen encara un
recorregut escàs, tot just uns anys funcionant, i
fins al moment els seus principals resultats es
tradueixen en la constitució de fòrums que per-
meten una interlocució entre el sector i l’admi -
nistració i l’inici de certes activitats de col·labo-
ració, encara més centrades en qüestions d’i-
matge i màrqueting que en la generació real de
sinergies de tipus industrial. La transició des de
les actuals meres associacions empresarials a
verdaders conjunts clúster està sent un procés
lent. La causa de l’escàs dinamisme en la ge -
neració d’una verdadera cooperació entre les em -
preses dels diversos clústers pot residir en el fet
que l’impuls de clusterització hagi partit en major
grau de l’administració regional, en comptes de
néixer de la base empresarial. En general, els
clústers no tenen el protagonisme empresarial
des de la seva gènesi, circumstància que tan bons
resultats ha donat en els exemples més reeixits
del món.  

A continuació s’analitzen els clústers més relle-
vants a la regió, tant pel seu pes econòmic i les
seves perspectives de creixement, com per la seva
contribució a l’especialització econòmica i projec-
ció internacional de la comunitat autònoma. En
aquest sentit, destaquen els clústers financer,
logístic, biotecnològic, aeronàutic i l’agregat de
les activitats relacionades amb la cultura (audio-
visual, producció gràfica i l’idioma espanyol).

El clúster financer
El clúster financer va arrencar el 2007 a través de
l’associació Madrid Centre Financer Internacional,
el principal objectiu de la qual és contribuir a
desenvolupar l’activitat del sector i promoure la
Comunitat de Madrid com un dels principals
nodes mundials en la indústria financera39.
Madrid ha de posicionar-se com la plaça de refe -
rència a escala europea i internacional en creació
de valor i cooperació entre blocs econòmics, fent
insistència en la triangulació entre el mercat
europeu i l’iberoamericà. Altres objectius essen-
cials que persegueix és posicionar Madrid com
una plaça líder en la investigació i el desenvolupa-
ment de productes i serveis financers inno-
vadors40, augmentar l’atracció de fons de l’exterior
i, en definitiva, conscienciar sobre el valor que els
serveis financers exerceixen en el desenvolupa-
ment econòmic de la regió i del conjunt del país. 

En la imatge de la pàgina següent es descriuen
els elements clau que componen el clúster, així
com les relacions establertes entre si. Al marge
de la necessària recuperació de l’economia
espanyola, en el desenvolupament del clúster
financer resulten crítics els factors següents: la
capacitat per a produir i atraure talents, la pro-
moció exterior i la transparència de la informació
(i la seva difusió en anglès per a facilitar l’entrada
d’inversors i intermediaris financers interna-
cionals), així com la contínua actualització de la
normativa vigent i els instruments financers. 

39 Madrid és el quart centre financer global, segons un informe emès per la firma de consultoria Deloitte el 2008.
40 Entre d’altres, eines innovadores de finançament de pimes, assegurances de crèdit, covered bonds, fons de
finançament i inversió en midcaps. La inclusió dins del clúster de destacats agents en la investigación (les universi-
tats, escoles de negoci i centres de recerca) pot afavorir els esmentats procesos d’innovació financera.
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Clústers de la Comunitat de Madrid.
Xarxa Madrid Network

MADRID CENTRE FINANCER
CLÚSTER AEROESPACIAL
CLÚSTER AUDIOVISUAL
CLÚSTER AUTOMOCIÓ
BIOCLÚSTER
PLATAFORMA DE L’ESPANYOL
CLÚSTER PRODUCTE GRÁFIC
MADRID PLATAFORMA LOGÍSTICA
CLÚSTER ENERGIES RENOVABLES
CLÚSTER SALUT I BENESTAR
CLÚSTER SEGURETAT I TIC
CLÚSTER TURISME

Font: Madrid Network



Segons les dades aportades per la comptabilitat
regional, el sector d’intermediació financera re -
presentava el 2008 un 9,2% del total del PIB
regional, aspecte que converteix Madrid en la
comunitat més especialitzada d’Espanya en
aquesta branca d’activitat, concentrant més
d’una quarta part del sector financer espanyol. A
més, va ser el sector que més va créixer, registrant
un increment del 95,2% en el període 2000-
2008, quasi tres vegades més que el PIB total
regional. 

No obstant això, la crisi econòmica ha frenat el
dinamisme del sector financer espanyol i, per
tant, de Madrid. La inestabilitat i incertesa són les
notes dominants, derivades dels diversos
episodis de crisi a què s’estan enfrontant les
economies perifèriques de l’euro, entre les quals
es troba Espanya, com a conseqüència de la
desconfiança dels inversors internacionals sobre
la capacitat de repagament del deute, tant públic
com privat, d’aquests països. Les restriccions de
crèdit internacional per a les entitats financeres
espanyoles, així com el deteriorament del mercat
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domèstic a causa de la crisi, amb repunts de la
morositat i un menor volum de negoci, estan
generant problemes al sector financer, que està
afrontant, sobretot en el segment de caixes
d’estalvi, un dur procés de concentració i ajusta-
ment. L’esmentat ajustament s’està traduint en
una disminució en el nombre d’oficines i em -
pleats, procés que continuarà els anys vinents. No
obstant això, la consolidació del sector pot tenir a
mitjà termini un vessant positiu per al reforç del
clúster madrileny, no sols per la millor salut
financera de les entitats després dels ajusta-
ments realitzats i en marxa, sinó perquè moltes
de les fusions de caixes de diferents comunitats
autònomes estan traslladant la seu central dels
nous grups constituïts a Madrid, sumant nous
centres de decisió del sector financer a l’entramat
empresarial de la regió.

En tot cas, malgrat la crisi, el sector financer pre-
senta a la regió una gran fortalesa, gràcies a la
concentració a Madrid i la seva àrea metropoli-
tana de la seu operativa de les principals entitats
que operen a Espanya, a més de la seu central
dels mercats borsaris espanyols (Borses i Mercats
Espanyols), de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV, entitat supervisora i inspectora de
les empreses cotitzades), del Banc d’Espanya
(supervisor del sistema bancari nacional), així
com dels principals proveïdors de serveis finan-
cers. A més, la Borsa de Madrid és una de les prin-
cipals places europees (la quarta, darrere de
Londres, Frankfurt i París) quant a volum de con-
tractació i pretén erigir-se com la referència inter-
nacional per a la inversió en empreses espa -
nyoles i llatinoamericanes, aprofitant l’empenta
de diverses societats cotitzades amb forta
presència a Sud-amèrica i la creació d’un índex de
multinacionals originàries de la regió, el Latibex. 

El clúster del transport i la logística
La regió madrilenya es configura com el principal
centre logístic de la Península i un dels més
destacats del continent europeu, amb un àmbit
d’influència que s’estén cap al Mediterrani i Nord

d’Àfrica i es projecta com a punt de referència en
la triangulació entre Europa i Amèrica Llatina. La
gran magnitud aconseguida pel sector del trans-
port i les comunicacions es reflecteix en la seva
contribució al 9,2% del PIB regional el 2008, con-
centrant-se a la regió el 27,3% del conjunt del sec-
tor a Espanya. L’entramat d’empreses, juntament
amb la potent xarxa d’infraestructures de trans-
port per carretera, tren i aèries, així com una con-
nexió privilegiada als principals ports espanyols,
expliquen la puixança aconseguida pel centre
logístic madrileny, posicionat com la primera
duana interior de la UE, que acapara el 10% del
trànsit de les mercaderies nacionals i concentra
el 75% de les empreses del transport i distribució
nacionals i internacionals amb seu a Espanya. 

Madrid disposa en l’actualitat d’algunes de les
infraestructures logístiques més modernes
d’Europa, pròximes entre si i ben interconnec-
tades (l’Aeroport de Barajas i el Centre de Càrrega
Aèria, el Centre de Transports de Coslada, amb el
Puerto Seco, i Mercamadrid, el principal centre de
mercaderia sensible de la UE i el segon del món).
D’altra banda, hi ha una elevada disponibilitat de
recursos humans, la qual cosa fa que el cost de la
mà d’obra es mantingui en nivells competitius. A
més, la regió compta amb destacats suports per
a la qualificació de professionals41. És així mateix
rellevant la gran oferta de sòl disponible (més de
24 milions de m2 de sòl industrial). 

Amb la finalitat d’aprofitar al màxim aquestes
fortaleses i potenciar internacionalment el cen-
tre logístic madrileny, va sorgir l’associació
Madrid Plataforma Logística. En el pla de les
infraestructures, un dels grans reptes que re -
quereix el clúster logístic és escometre una mi -
llora de les xarxes de transport ferroviari que
augmenti les possibilitats de connexió amb els
ports peninsulars i la sostenibilitat i intermodali-
tat del sistema. Amb aquest objectiu, el govern
regional ha impulsat el 2010 el Pla d’Infraes -
tructures Logístiques (vegeu apartat 2.2.).
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El clúster biotecnològic
La biotecnologia és, juntament amb les TIC i la
nanotecnologia, un dels sectors capdavanters i
amb més perspectives de creixement en el
panorama internacional. El sector, a la Comunitat
de Madrid, es compon de 400 empreses que ocu-
pen 24.000 treballadors i concentra el 83% de la
inversió en R+D realitzada per les empreses
biotecnològiques a Espanya. Amb 5.000 investi-
gadors als centres públics d’investigació i a les
cinc universitats de Madrid, 13 centres d’investi-
gació, 75 centres hospitalaris i 6 hospitals i gaire-
bé un terç de les empreses biotech espanyoles, la
regió s’erigeix com el principal pol biotecnològic
a Espanya. 

El sector engloba vetes de negoci diverses, des
del desenvolupament de nous fàrmacs i instru-
ments diagnòstics, fins a la generació de com-
postos químics, biomaterials i biocombustibles
(biotecnologia blanca), o el desenvolupament de
mecanismes de biocontrol de plagues, bioferti -
lització, noves varietats de cultius agrícoles, selec-
ció genètica d’espècies per a l’aqüicultura, etc. 

Una de les actuacions més recents de la
Comunitat de Madrid destinada a dinamitzar el
sector biotecnològic és la constitució de Madrid
Plataforma de la Biotecnologia, en estreta col·la -
boració amb l’associació d’empreses de biotec-
nologia de la regió (BIOMADRID). Aquesta pla -
taforma busca promocionar Madrid com a centre
internacional en matèria de biotecnologia, facili-
tant la coordinació i el desenvolupament de
mesures per al foment de la biotecnologia, el seu
finançament i consolidació i desenvolupament.
És, a més, un fòrum de debat per a traslladar a la
societat els beneficis que comporta l’aplicació de
la innovació biotecnològica en els diferents

camps de la ciència. Des del punt de vista ope -
ratiu s’han establert cinc grups de treball per a
millorar aspectes crítics en la competitivitat del
clúster: cooperació empresarial, finançament,
formació i internacionalització de les empreses i
per a garantir el manteniment en el temps
d’unes infraestructures adequades. 

A més, a través del clúster, la regió participa
en grans projectes internacionals, com són
BIOCHEM42, que impulsa el partenariat europeu
en ecoinnovació en productes biotecnològics,
AMI-4EUROPE43, centrat en la imatge mèdica
avançada, i TERM44, enfocat cap a l’enginyeria de
teixits i la medicina regenerativa. 

De manera complementària, el sector de la salut
té a la comunitat autònoma un altre referent en
la Plataforma per a la Salut i el Benestar, un
clúster en què s’agrupen les principals empreses
innovadores i centres d’investigació relacionats
amb el camp de la salut.

El clúster aeroespacial
Des del punt de vista de les activitats industrials
amb un alt component tecnològic, Madrid desta-
ca pel seu sector aeroespacial. La magnitud del
sector es comprova en les 21.000 ocupacions
directes que genera, a les quals es poden sumar
altres cent mil indirectes, o en el fet que acapara
el 74% de l’ocupació dels enginyers aeronàutics
empleats al país. Aquestes xifres d’ocupació
s’han aconseguit gràcies al fet que el 65% de les
empreses proveïdores o subcontractistes de la
indústria aeroespacial nacional s’ubiquen a la
regió (EADS-CASA, Airbus, Deimos, Indra Espacio,
ITP, Thales Alenia Space, Grup Tecnobit, Aries
Complex, GMV, Iberia Mantenimento, INSA, CESA
i Sener, entre les empreses més rellevants). Des
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44 TERM és l’associació d’organitzacions de recerca en el camp de l’enginyeria de teixits i la medicina regenerativa a
través de la cooperació europea per mitjá dels clústers regionals de recerca.



del punt de vista d’investigació i els recursos
humans, les universitats45 i el personal investi-
gador amb línies d’innovació específiques del
sector aeroespacial són un actiu crucial per a
potenciar la innovació.

El sector s’ha dotat d’una estructura organitzati-
va denominada Madrid Clúster Aeroespacial,
integrada en Madrid Network i inscrita com AEI
per part del Ministeri d’Indústria. El clúster es
focalitza en camps crucials per a proporcionar
competitivitat al sector aeroespacial i a aquest
efecte compta amb diversos grups de treball,
com són el Tier 1 supplier (seguint la tendència
mundial d’organitzar subministradors de primer
nivell per a la indústria), UAV-UAS (vehicles o sis-
temes aeris no tripulats), innomanteniment, o el
de nous materials aeroespacials avançats. A més
d’aquests grups de treball, el clúster actua de
plataforma per a participar en els grans projectes
europeus Galileu (sistema global de navegació
per satèl·lit) i GMES (sistema de vigilància per al
medi ambient i la seguretat), així com en activi-
tats clau de formació i finançament per al sector.

El clúster cultural
La presència d’activitats relacionades amb la cul-
tura és molt significativa a Madrid Network, amb
tres associacions clúster que representen el sec-
tor audiovisual, la producció gràfica i les activi-
tats connexes a l’idioma espanyol. 

La indústria de l’edició i arts gràfiques compta
amb més de 60.000 treballadors a la regió, xifra
que representa una quarta part del total d’ocu-
pats d’aquesta activitat a Espanya. 

La creació del clúster de Producte Gràfic i
Comunicació, inscrit en el Registre Especial
d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del
Ministeri d’Indústria, es concep com un meta-
clúster, amb sectors que convergeixen en interes-
sos comuns: empreses tant industrials com de
serveis, fundacions, universitats, associacions i

centres de recerca de sectors com disseny i pu -
blicitat, màrqueting i comunicació, arts grà-
fiques, impremtes i editorials, fabricants i proveï-
dors   d’equips, materials i suports, empreses de
packa ging i logística, tecnològiques i de formació.
El clúster té un enfocament empresarial i les
seves accions van dirigides cap a la promoció i la
creació de nous negocis, el foment de la coo -
peració, la innovació tecnològica, el desenvolupa-
ment de nous productes i serveis, la interna-
cionalització i les millores en termes d’accés al
finançament. 

El clúster gràfic és el suport industrial dels mit-
jans d’informació i està estretament relacionat
amb el clúster audiovisual que, de forma conjun-
ta, fan de Madrid un gegant de la comunicació
d’àmbit internacional. Actualment, el sector
ocupa més de 30.000 persones i aporta prop del
5% del PIB regional. Suposa més de la meitat de
la producció nacional de continguts audiovisuals
i concentra el 60% del volum de facturació del
sector TIC audiovisual. A més, a Madrid se cele-
bren anualment més de 10 festivals cinema -
togràfics, de qualsevol tipus de gèneres. La
importància del sector audiovisual de la Co -
munitat de Madrid obeeix a la conjunció de
tradició (la presència de Televisió Espanyola i del
sector cinematogràfic nacional) i de diversos fac-
tors que afavoreixen la proliferació d’empreses
dedicades a la producció audiovisual i la ge ne -
ració d’una potent indústria associada, que el
posicionen com el tercer mercat europeu (darrere
de l’anglès i el francès). L’expansió d’aquest sector
s’ha vist afavorida per la infraestructura audiovi-
sual existent (estudis, platós, maquinària), junta-
ment amb la capacitació dels professionals del
sector residents a la regió. A Madrid es troben les
principals seus de les cadenes de televisió d’àm-
bit nacional, així com els dos laboratoris cine-
matogràfics de major producció, les majors em -
preses de lloguer d’equips audiovisuals, associa-
cions, universitats amb formació audiovisual
especialitzada i la Ciutat de la Imatge, un com-
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plex d’oficines que acull nombroses empreses del
sector. A més, el sector audiovisual alimenta una
àmplia gamma de sectors auxiliars (restauració,
decoració, sector hoteler, serveis auxiliars de pro-
ducció i postproducció, etc.) i, en definitiva, irra-
dia una prolífica activitat cultural. 

La constitució de Madrid Plataforma Audiovisual,
reconeguda com AEI per part del Ministeri
d’Indústria, té com a objectius promoure la com-
petitivitat i la internacionalització del sector
audiovisual, desenvolupar eines específiques de
finançament, generar talent i sinergies amb
altres agents i contribuir al desenvolupament de
l’R+D+I.

Gran part del protagonisme dels sectors gràfic,
audiovisual, TIC o de la comunicació en general,
es deu al fet que Madrid ha sabut aprofitar
l’enorme actiu que representa la llengua espa -
nyola, parlada per més de 450 milions de perso -
nes i que gaudeix d’una gran expansió mundial
(com a segona llengua als Estats Units i al Brasil i
de creixent difusió entre els països europeus), la
transcendència econòmica de la quals es xifra
entorn del 15% del PIB de l’economia espanyola.

A més de les activitats de comunicació, l’idioma
té una derivada directa en moltes altres vetes de
negoci, com és el turisme idiomàtic. Conscient
d’aquest significat, la Comunitat de Madrid ha
promogut la creació d’un clúster específic, ano -
menat Madrid Plataforma de l’Espanyol. A través
d’aquesta agrupació d’empreses interconnec-
tades i institucions relacionades en el camp de
l’idioma espanyol es persegueix convertir la regió
de Madrid en líder de l’idioma espanyol i de
l’economia i les indústries relacionades.

Altres sectors que han adquirit una dimensió de
clúster en la xarxa de Madrid Network són tu -
risme, automoció, energies renovables i segure-
tat, els dos primers amb major rellevància
econòmica. Les activitats hostaleres representen
el 5,3% del PIB i el 6% de l’ocupació regional, amb
un increment molt destacat del nombre de tu -
ristes els últims anys, aconseguint el 2010 els 9,8
milions de visitants i els 18,6 milions de per-
noctacions. Per la seva banda, la indústria auxiliar
d’automoció és, juntament amb les arts grà-
fiques, l’activitat industrial més destacada (repre-
senta al voltant del 17% del total del PIB indus -
trial de la regió), amb aproximadament 5.000
empreses i 300.000 ocupacions entre directes i
indirectes.
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4. Balanç 
estratègic i 
línies d’acció
L’objectiu d’aquest capítol és condensar les con-
clusions de les seccions prèvies en un balanç
ordenat de fortaleses, debilitats, amenaces i
oportunitats que proporcioni una instantània
actual de la posició competitiva de la Comunitat
de Madrid. Les debilitats i les fortaleses són ele-
ments d’entorn intern a la regió que els agents
locals poden controlar, corregir o reforçar, mentre
que les amenaces i oportunitats són elements
d’entorn extern, aliens al control dels agents
locals, però que aquests poden evitar o dels quals
poden beneficiar-se de manera activa adoptant
les estratègies oportunes.

Aquest exercici permetrà proposar una sèrie de
línies d’acció que caldria aplicar (o intensificar, en
el cas d’estar ja en aplicació) per a un millor posi-
cionament de l’economia madrilenya en el marc
competitiu internacional. Com es veurà, es dife -
rencien les accions en quatre grans grups d’es-
tratègies segons com es complementi el balanç
de debilitats i fortaleses amb l’existència d’opor-
tunitats o amenaces. Així, tindríem estratègies
defensives, proactives, reactives i ofensives.

A l’hora d’esquematitzar els resultats de la sec-
ció, per a estructurar les idees segons allò que
s’ha analitzat en temes anteriors es descom -
pondrà en la mesura que sigui possible el DAFO i
les línies d’acció en tres dimensions: (i) població,
territori, infraestructures, medi ambient i suport
institucional, (ii) convergència i clusterització
d’activitats productives i (iii) emprenedoria,
estructura empresarial, innovació i societat del
coneixement.

4.1. Balanç de Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats
Atenent als resultats del balanç DAFO realitzat es
pot afirmar que la regió madrilenya parteix amb
una situació d’avantatge respecte a altres comu-
nitats espanyoles, tant per la varietat i amplitud
de fortaleses i oportunitats, com pel caràcter
menys agut de les amenaces i debilitats detec-
tades. 

La Comunitat de Madrid reuneix al seu territori
factors d’èxit, com són el seu abundant i divers
capital humà, la funció de seu institucional,
econòmica i empresarial, les potents infraestruc-
tures creades i la capacitat per a atraure po -
blació, empreses i inversions. Tots expliquen el
gran desenvolupament socioeconòmic aconse-
guit, la seva condició de motor econòmic del país
i atorguen a la regió la massa crítica i les eco -
nomies d’escala necessàries per a afrontar els
grans reptes plantejats pel canvi de cicle eco -
nòmic i la plena adaptació a la societat del co -
neixement.

No obstant això, si la Comunitat de Madrid ha
estat la cara més visible de l’èxit del país, també
comparteix bona part dels problemes derivats
del col·lapse del model del desenvolupament
seguit per l’economia espanyola els últims anys.
Dit d’una altra manera, la regió de Madrid és un
clar exemple, en major o menor grau, de moltes
de les debilitats i amenaces que afecten l’econo-
mia i la societat espanyoles, com són l’elevat ni -
vell de desocupació estructural, les menors
expectatives sociolaborals dels joves, el fracàs
escolar, els pobres resultats educatius i l’escassa
capacitat per a generar nous talents, la dificultat
d’integració de la població d’origen estranger,
una cultura poc emprenedora i amb aversió al
risc, l’especulació residencial i depredació del
territori, el malbaratament de la despesa pública
en infraestructures sumptuoses, etc.

A continuació s’exposa de forma més detallada el
balanç de debilitats, amenaces, fortaleses i opor-
tunitats de la regió. 
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Pel que fa a les debilitats, destaca el procés d’en-
velliment de la població. Aquest procés, a pesar
que a Madrid no ha assolit la virulència d’altres
regions espanyoles i que a més ha estat alleujat
per l’excepcional conjuntura del boom de la
immigració estrangera, s’integra en una dinàmi-
ca demogràfica difícilment reversible a mitjà ter-
mini tenint en compte les inèrcies socials, el con-
text econòmic, els escassos suports per a incenti-
var la natalitat o les dificultats per a conciliar la
vida familiar i laboral, entre altres factors. Per
això, en el futur la regió disposarà d’una menor
capacitat de reemplaçament generacional, amb
les cohorts de població jove cada vegada més
exigües, la qual cosa multiplicarà els costos
socials de la població dependent, especialment
vinculada a l’anomenada “quarta edat”. Una altra
debilitat significativa és la potenciació d’un
model residencial basat en la difusió i la dispersió
territorial que ha desbordat els límits de la
Comunitat de Madrid i és poc sostenible per la
gran dependència de l’automòbil privat i la cons -
tant necessitat d’ampliació de les infraestruc-
tures viàries. La regió també està afligida per una
insuficient coordinació o la indefinició sobre l’as-
soliment de les competències de cada esglaó
administratiu, la qual cosa ha repercutit negati-
vament en el desenvolupament de polítiques
públiques, limitacions en la gestió de serveis i
costoses duplicacions. En el pla econòmic, és ne -
cessari remarcar que, encara que s’observa un
cert procés de convergència entre la renda
disponible dels diferents municipis de la regió,
l’increment de la renda per capita durant el cicle
econòmic expansiu no ha aconseguit reduir
notablement les desigualtats territorials. L’es -
mentat creixement econòmic no es va sustentar,
a més, en un ús més eficient dels recursos, sinó
en el creixement de l’ocupació. De fet, la produc-
tivitat únicament ha experimentat increments
significatius com a conseqüència de la forta
destrucció d’ocupació de l’actual crisi. Altres fac-
tors que llasten la competitivitat madrilenya
respecte a les regions més avançades europees
són la insuficient cultura emprenedora, la menor
capacitat d’innovació i la limitada transferència
tecnològica de les universitats i centres de recer-
ca al sistema productiu, factors en els quals la

regió és un re ferent espanyol però que encara
queden lluny de les posicions internacionals de
lideratge. D’altra banda, les dificultats per a
establir canals de diàleg i de consens actiu entre
els agents socials i l’administració no facilita la
consecució d’una estratègia de desenvolupa-
ment socioeconòmic per a la regió. En aquest
sentit, s’han produït acords, com la signatura el
2009 del Pla Regional d’R+D+I 2009-2012 (PRIDI)
o el Pla de Foment i Impuls de la Indústria de la
Comunitat de Madrid 2009-2012 (FICAM). No
obstant això, aquests acords no han gaudit, fins
al moment, d’un impuls decidit que permeti ava -
luar-ne els resultats i la informació disponible
respecte als seus plans, els seus objectius o el seu
grau d’execució és escassa. A més, més enllà de la
signatura de l’Acord per a la Competitivitat i la
Generació d’Ocupació, en el qual s’inclouen el
FICAM i el PRIDI, a penes s’ha avançat en la posa-
da en marxa de nous projectes de consens actiu
en el marc del diàleg social.  

Pel costat de les fortaleses, és ressenyable el gran
creixement de la població madrilenya de l’última
dècada, que ha rejovenit l’estructura sociode-
mogràfica i ha elevat la proporció de la població
activa. Els intensos fluxos migratoris d’entrada
han estat el principal factor de creixement. A més
de la intensa immigració estrangera, Madrid con-
serva el seu tradicional paper de focus d’atracció
de joves professionals d’altres comunitats del
país. Aquests fluxos d’immigració han permès
que la regió gaudeixi d’una societat caracteritza-
da per un caràcter obert i plural. El puixant de -
sen vo lupament urbà ha convertit la Comunitat
de Madrid en la tercera àrea metropolitana
d’Europa Occidental, amb més de 6 milions
d’habitants i una àrea d’influència que s’ex-
pandeix més enllà dels límits autonòmics a
través de les noves infraestructures de transport.
Les esmentades infraestructures han experimen-
tat un notable desenvolupament els últims anys,
sent Madrid una de les regions d’Europa millor
connectades a través de carreteres d’alta capaci-
tat, ferrocarril convencional i d’alta velocitat, així
com per via aèria i marítima a través de l’aeroport
de Barajas i el Puerto Seco de Coslada. L’alt per-
centatge de població ocupada (deu punts per
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sobre de la mitjana espanyola) és un dels princi-
pals fruits del desenvolupament econòmic acon-
seguit, que es concreta a més en una de les ren-
des per capita més elevades del país. La regió
compta a més amb una taxa d’atur inferior a la
mitjana nacional i una estructura econòmica
més resistent, molt terciaritzada, però orientada
cap a serveis més capdavanters i de major valor
afegit. Quant a la productivitat, a pesar del seu
dèbil creixement els últims anys, és molt supe rior
a la mitjana espanyola i s’equipara amb els paï-
sos més avançats d’Europa. Una altra de les for -
taleses de la regió és el seu dens teixit empresa -
rial, amb més de mig milió d’empreses (quantitat
que equival a gairebé 80 empreses per 1.000
habitants). El fet de localitzar les principals em -
preses espanyoles i multinacionals estrangeres
atorga a Madrid el paper de motor eco nòmic del
país. Malgrat el predomini de les pimes, és molt
significativa la presència d’empreses de grans
dimensions (la regió concentra gairebé un terç
del total d’empreses espanyoles amb més de 200
empleats), moltes de les quals han escomès amb
èxit processos d’internacionalització. El govern
regional és conscient del valor que exerceixen les
empreses en la prosperitat    de la regió i, per això,
orienta la seva política econòmica al foment d’un
entorn pro-business, promovent la remoció de
traves burocràtiques, avançant en la liberalització
d’horaris comercials, desenvolupant la prestació
de serveis públics a través de la iniciativa privada
o alleugerint la càrrega fiscal de les empreses. La
regió madrilenya també reuneix tots els ele-
ments necessaris per a avançar en la societat del
coneixement, entre els quals cal destacar la seva
densa xarxa universitària, el capital humà inves-
tigador, empreses que inverteixen en R+D i els
nombrosos suports d’innovació. 

En parlar d’amenaces, la més visible és la situació
econòmica i financera actual que pateix la
Comunitat de Madrid i la resta del país, on la
intensa crisi ha provocat un greu deteriorament
en el mercat d’ocupació i el desànim generalitzat
de la societat i teixit productiu. L’impacte de la
crisi comença a tenir un clar reflex demogràfic, ja
que ha provocat una brusca caiguda de la immi-
gració estrangera i ha estimulat els processos de

retorn. Sense saba nova s’interromp bruscament
el motor de creixement demogràfic i s’accelera el
procés d’envelliment. D’altra banda, és previsible
que continuïn els fluxos de sortida de joves
madrilenys cap a províncies limítrofes amb un
elevat estoc d’habitatges a preus més reduïts
(especialment cap a Guadalajara i Toledo i, de
forma progressiva, cap a altres províncies con-
nectades per alta velocitat). En el pla social, és
evident que poden sorgir problemes en la inte-
gració de les segones generacions d’origen
estranger, perquè la regió madrilenya no està
exempta dels riscos de guetos i conflictes socials,
igual que ha ocorregut en altres regions urbanes
europees. Donades les inèrcies del model territo-
rial, és previsible que l’expansió residencial con-
tinuï i, com ja s’ha comentat, en àrees cada vega-
da més allunyades, cosa que posa en perill moltes
de les zones més valuoses des del punt de vista
ambiental i rural, elevant a més el cost de ges-
tionar un territori dispers. Tornant als efectes
econòmics de la crisi, les restriccions financeres
compliquen desenvolupaments addicionals de
les infraestructures de suport del desenvolupa-
ment i el benestar social dependents del pressu-
post públic, dificultant també el manteniment
de les iniciatives de suport clau en el sistema
d’R+D+I, així com les inversions dels agents pri-
vats necessàries per a propiciar la transició cap a
un model econòmic més productiu i competitiu. 

Les oportunitats de desenvolupament social i
econòmic de la regió madrilenya es poden englo-
bar dins de dos grups. D’una banda, aquelles que
no són ni més menys que el revers de les seves
pròpies amenaces, conforme aquestes últimes
adequadament enteses i controlades poden con-
vertir-se en noves palanques de desenvolupa-
ment futur. Així, la crisi també brinda oportuni-
tats noves de negoci i de desenvolupament, o els
reptes sociodemogràfics convenientment atesos
poden minimitzar l’impacte de l’envelliment o
possibilitar una fructífera integració de la po -
blació d’origen estranger. Un segon grup d’opor-
tunitats estaria més vinculat amb les possibi -
litats de negoci i desenvolupament extern de -
rivades del mateix desglossament de fortaleses
del posicionament econòmic. En aquest sentit, la
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Comunitat de Madrid compta amb destacats
avantatges competitius en un escenari glo bal, ja
referits, com són el seu capital humà, la moderna
xarxa d’infraestructures i la condició de seu
d’empreses del país. Exemple d’aquestes, la fusió
entre Ibèria i British Airways, que conforma la ter-
cera companyia del món, obre un gran ventall de
possibilitats per a reforçar el paper de Madrid
com a hub aeroportuari internacional. En aquest
sentit, el sostre de creixement de Barajas és
ampli si es configura com a alternativa a
Heathrow, el principal aeroport londinenc on
opera la companyia. El creixement del mercat
turístic internacional o el lideratge de Madrid en
les destinacions de turisme cultural i urbà són
algunes de les moltes derivades econòmiques
que es poden deduir de la potenciació del hub
madrileny. Així mateix, les noves infraestructures
d’alta velocitat també proporcionen un excel·lent
mitjà per a incrementar l’afluència de visitants
nacionals. La regió pot materialitzar amb èxit el
seu interès de trobar-se entre les regions urbanes
més avançades del món o, el que és el mateix,
aconseguir un model econòmic cada vegada més
especialitzat en activitats innovadores, que incor-
poren tecnologia i coneixement, i estructurat en
clústers competitius. I tot això contribueix a una
societat més desenvolupada en termes de rique-
sa i oportunitats per a la seva població, la qual
cosa, unida al caràcter obert del seu teixit social,
permetrà continuar atraient nous habitants i ta -
lents de l’exterior.
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• Declivi demogràfic lligat al pronunciat descens
del pes relatiu de la població més jove
(0-19 anys).

• El cost social elevat derivat d’una població cada
vegada més envellida.

• Desequilibris socioeconòmics, tant a l’àrea
urbana com als municipis metropolitans,
encara que s’aprecia un procés de convergència
en la renda disponible entre el Nord-oest i
l’Arc Sud.

• La regió es troba per sota de la mitjana nacional
en despesa educativa i sanitària per habitant i
endarrerida en el desplegament de la xarxa
d’atenció a la dependència.

• Assentaments urbans il·legals, infrahabitatge i
problemes de marginalitat social (el cas de
Cañada Galiana).

• Externalitats ambientals negatives del model
d’expansió urbanística.

• Elevada congestió dels eixos radials d’entrada i
sortida a la ciutat de Madrid.

• Excessiva inversió en infraestructures de
carretera en detriment d’altres inversions.

• Contaminació atmosfèrica (diòxid de nitrogen) i
soroll provocats pel trànsit.

• Falta de planificació territorial i sectorial a mitjà
o llarg termini i insuficient coordinació
interadministrativa. 

• La política sanitària ha generat controvèrsia a la
comunitat.

• Intens creixement demogràfic l’última
dècada.

• Tradicional focus d’atracció de joves
qualificats procedents d’altres
comunitats.

• Estructura demogràfica menys
envellida i major dinamisme vegetatiu
que la mitjana espanyola.

• Territori obert i plural, referent per al
conjunt de l’Estat.

• L’Àrea Metropolitana de Madrid, la
tercera a Europa Occidental, pot ser un
element clau en el posicionament
internacional de la regió.

• Madrid és el principal node
d’accessibilitat del país, tant en
desplaçaments nacionals com
internacionals.

• Una densa i moderna xarxa de
transport públic que facilita la cohesió
socioeconòmica del territori.

• Alta valoració energètica dels residus
urbans.

• Gestió integral a escala regional del
Consorci de Transports i Canal d’Isabel
II (aigua).

• Innovació en la prestació dels serveis
públics, amb fórmules de col·laboració
publicoprivada.

Balanç DAFO - Comunitat de Madrid
Població, territori, infraestructures, medi ambient i suport institucional

Debilitats Fortaleses
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• L’augment de la renda per capita no
s’ha basat en un ús més eficient dels
recursos productius.

• Pèrdua de rellevància industrial de la
regió i processos de deslocalització
productiva.

• El creixement en costos laborals
l’última dècada redueix la
competitivitat internacional. 

• Falta d’oportunitats de promoció
sociolaboral dels joves.

• Reconeixement internacional
insuficient de la Marca Madrid.

• El PIB per capita de la Comunitat de Madrid
supera el de tots els països de la UE-27, excepte
Luxemburg.

• La regió mostra un nivell d’utilització del factor
treball semblant al d’Holanda.

• Menor pes de la construcció en el VAB que el que
s’observa en l’agregat nacional.

• Elevada productivitat del treball, en el conjunt de
l’economia i en la majoria de les branques
sectorials, en comparació amb la mitjana
espanyola. 

• Situació pressupostària sanejada, amb una ràtio
de deute públic inferior a la mitjana de les
comunitats autònomes.

Balanç DAFO - Comunitat de Madrid
Convergència i clusterització d’activitats productives

Debilitats Fortaleses
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• Decreixement en el nombre d’empreses
durant 2009 i 2010.

• Clima de desconfiança entre
l’administració regional i els agents
socials.

• Escassa projecció internacional de les
universitats madrilenyes.

• Reduït capital llavor disponible i falta
d’atracció d’inversors privats per a
sustentar l’arrencada de projectes
empresarials d’innovació.

• Limitada transferència de tecnologia dels
centres de recerca i les universitats en el
teixit empresarial.

• Encara resta un llarg camí per recórrer
per a aconseguir els nivells d’inversió en
R+D de les regions europees més
avançades.

• Madrid se situa lleugerament per darrere
de la mitjana espanyola i a una certa
distància de les regions que encapçalen
l’Índex d’Activitat Emprenedora.

• Pol de generació i atracció empresarial a
escala nacional i internacional.

• La regió de Madrid té un clima favorable per
al desenvolupament de les empreses.

• El principal focus universitari del país, i el
tercer d’Europa.

• Polítiques del govern regional a favor de la
iniciativa privada.

• Seu central de les principals empreses del
país, moltes de les quals multinacionals.

• Major especialització que la mitjana
espanyola en activitats de serveis avançats,
intensives en capital humà qualificat.

• La regió madrilenya encapçala el rànquing
d’esforç en R+D en l’àmbit nacional, amb un
clar protagonisme de la inversió privada.

• Alta densitat del sistema R+D madrileny i
àmplia oferta de suports per a l’activitat
emprenedora i innovadora.

Balanç DAFO - Comunitat de Madrid
Estructura empresarial, emprenedoria i innovació

Debilitats Fortaleses
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• Sortida de població  i activitats econòmiques cap a
les províncies limítrofes.

• Pèrdua d’atractiu per a la immigració exterior i
processos de retorn.

• Dificultats d’integració de les segones generacions
de la població d’origen estranger.

• Un entorn metropolità de Madrid que desborda
les fronteres regionals, fet que planteja problemes
de coordinació i gestió d’infraestructures
i serveis. 

• Pèrdua d’espais rurals i naturals per la dispersió
residencial en el territori.

• Madrid continuarà atraient
recursos humans d’altres
comunitats espanyoles.

• Consolidació de Madrid com a
hub aeroportuari internacional,
aprofitant les sinergies de la
fusió entre Ibèria i British
Airways.

Balanç DAFO - Comunitat de Madrid
Població, territori, infraestructures, medi ambient i suport institucional

Amenaces Oportunitats

• Crisi econòmica i financera mundial,
especialment duradora per al cas de
la plaça financera madrilenya. 

• Pèrdua de competitivitat de la
comunitat en un futur pròxim per la
dinàmica demogràfica regressiva.

• Espanya i Madrid deixen de ser pols
atractius per a la inversió estrangera.
Aquesta es canalitza cap a altres
economies emergents.

• Desenvolupament del mercat turístic nacional i
internacional i projecció socioeconòmica de
la regió derivades de la condició de hub del
seu aeroport internacional i la xarxa d’alta
velocitat. 

• Creació de vetes d’excel·lència i rellevància
internacional com a resultat de la potenciació dels
clústers madrilenys.  

• Guany en competitivitat i en atracció d’inversions
exteriors pel coneixement d’idiomes estrangers
de les futures generacions que s’incorporen al
mercat laboral.

Balanç DAFO - Comunitat de Madrid
Convergència i clusterització d’activitats productives

Amenaces Oportunitats
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• Destrucció de teixit empresarial com a
conseqüència de la continuïtat de la crisi. 

• Les empreses que se’n van de la regió (processos de
deslocalització) no són reemplaçades per altres.

• Trasllat d’unitats empresarials a altres comunitats
pels seus menors costos productius (processos
near-shore).

• Les restriccions financeres compliquen la
continuïtat de les iniciatives de suport a la
innovació per les dificultats creixents d’accedir a
fons de capital risc.

• Transició de l’entramat institucional de suport a les
empreses per la supressió d’organismes públics
(IMADE, PromoMadrid, etc.).

• Internacionalització de les
empreses madrilenyes, com a
fórmula per a la cerca de nous
mercats i estratègies per a sortejar
la crisi.

• Projecció exterior de les
universitats madrilenyes a través
del Programa Campus
d’Excel·lència Internacional.

• Millores en el posicionament
internacional de la comunitat en
matèria d’innovació.

• Racionalització del sistema de
suport públic a la iniciativa
privada.

Balanç DAFO - Comunitat de Madrid
Estructura empresarial, emprenedoria i innovació

Amenaces Oportunitats

Fortaleses Debilitats
Estratègia Ofensiva Estratègia Proactiva

Orientació cap a oportunitats Superació de les debilitats 
Oportunitats seleccionades que millor de la regió per a aprofitar

s’ajusten a les fortaleses les oportunitats 
existents existents

Estratègia Reactiva Estratègia Defensiva
Utilització de les fortaleses  Establiment d’un “pla 

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

existents debilitats són insuperables

4.2. Estratègies DAFO i 
línies d’acció
Una vegada elaborada la matriu DAFO per a la
Comunitat de Madrid, convé establir algunes
línies estratègiques per al desenvolupament

econòmic i social futur de la regió. Amb aquest
objectiu, s’han estructurat les diferents orienta-
cions estratègiques en 4 grups, en funció de les
interrelacions debilitats/fortaleses i amenaces/-
oportunitats que hi estiguin presents, com es
mostra en l’esquema adjunt. . 
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A continuació s’enumeren les estratègies a em -
prendre més rellevants. 

Una Estratègia Defensiva tracta de minimitzar
l’impacte negatiu de les amenaces que planen
sobre la regió quan les debilitats són insuperables,
procurant transformar-les en la mesura del possi-
ble en oportunitats. En aquest grup s’han d’in-
cloure principalment aquelles estratègies que
haurien de servir per a limitar els efectes
negatius que puguin tenir les debilitats, com ara
són els problemes territorials derivats de l’expan-
sió urbana en les últimes dècades, o el dur
impacte social i econòmic de la crisi actual, així
com els problemes d’adaptació del mercat de tre-
ball i del teixit empresarial a un entorn global
cada vegada més exigent en termes de competi-
tivitat i innovació. 

El Programa Estratègic s’implementaria per mitjà
de les vies d’acció següents:

• Un dels principals reptes sociodemogràfics als
quals s’enfronta la Comunitat de Madrid és l’a-
plicació de la Llei de Dependència. Donat un
escenari de restriccions econòmiques i l’incre-
ment de la població susceptible d’acollir-se a
l’esmentada Llei (per una evolució demogràfica
que apunta a un fort creixement dels grups de
major edat), resulta imprescindible arribar a un
acord que n’asseguri el finançament i permeti
el desplegament dels recursos previstos en la
Llei i el seu desenvolupament present i futur,
millorant els serveis d’atenció social per als
col·lectius amb necessitats no satisfetes (amb
especial èmfasi en la quarta edat i majors que
viuen sols).

• L’absència d’una ordenació supramunicipal
porta com a conseqüència la proliferació de
zones industrials, residencials i comercials frag-
mentades i disperses. Sovint, també ocasiona
l’aparició d’usos del sòl incompatibles o la falta
de coherència i continuïtat de les infraestructu-
res. En conseqüència, una organització territo-
rial que eviti la descoordinació dels municipis i
possibiliti una planificació més sostenible del
territori requereix definir i concretar legalment
l’àrea metropolitana de Madrid i els municipis

que la componen. De la mateixa manera, una
organització supramunicipal de tipus comarcal
a les àrees més perifèriques de la regió és una
solució per a augmentar l’eficàcia en la gestió
del territori, alhora que pot reduir l’amenaça de
la destrucció de recursos per l’expansió urbana
desmesurada.

• Enfront del model de dispersió urbana de les
dues últimes dècades, que ha consumit molt de
territori i ocasiona una gestió costosa per la
despesa d’infraestructures i serveis públics, el
model urbà del futur i les polítiques de sòl han
de centrar-se a recuperar o reaprofitar l’espai
construït. Un model que doni prioritat a la
urbanització compacta als barris perifèrics i
nous desenvolupaments urbans, la seva inte-
gració territorial, la revaloració socioeconòmica
donant cabuda a diferents usos i funcions, i
que, en suma, possibiliti una reducció de la
mobilitat motoritzada obligada.

• La regió madrilenya compta amb el més gran
poblat barraquista d’Europa Occidental, arrelat
en la via pecuària de Cañada Galiana. La solució
a aquest problema exigeix una major coordina-
ció i compromís polític entre les diverses ad -
ministracions implicades –fins al moment in-
suficient– i abordar respostes integrals que
corregeixin els múltiples problemes interrela-
cionats (socials, mediambientals i urbanístics),
comptant sempre amb la població afectada i els
agents socials de l’entorn (representacions veï-
nals, ONG i centres educatius de la zona, etc.).

• L’intens ús de l’automòbil està darrere de la
major part dels problemes ambientals que per-
judica la qualitat de vida dels habitants de la
Comunitat de Madrid (contaminació de l’aire,
soroll, consum de sòl i fragmentació del territo-
ri que provoquen les infraestructures, emprem-
ta ecològica, inseguretat vial, etc.). No obstant
això, les mesures per a frenar-ne l’ús han estat
tímides i, a diferència d’altres regions metropo-
litanes d’Europa, s’han continuat donant facili-
tats al cotxe a través de noves infraestructures.
Per això, és necessari ampliar l’abast de les polí-
tiques per a reduir el trànsit d’automòbils a les
àrees urbanes, alliberant espai en benefici de



modes de transport públic col·lectius i la mobi-
litat tova de vianants i ciclistes, implantar el
model de zona de baixes emissions seguit per
altres metròpolis europees, així com la creació
de noves zones verdes i àrees forestals que
actuen d’embornals de CO2, entre altres me -
sures.

• La regió madrilenya s’enfronta a un difícil bino-
mi de crisi del sistema immobiliari i impossibili-
tat d’accés a l’habitatge d’una àmplia franja de
població (especialment jove). En aquestes cir-
cumstàncies hi ha un consens creixent del fet
que la promoció del lloguer, tant d’iniciativa pri-
vada com pública, pot mitigar aquests mals.
Prioritzar el lloguer i els sistemes rotatius en
l’adjudicació de l’habitatge públic no sols és
més eficaç, sinó també més just (enfront de les
polítiques de concessió d’habitatge en propie-
tat titllades de “rifa”). El lloguer també pot ser la
clau per a reduir l’estoc d’habitatges de la regió
que ha acumulat el tàndem dels sectors immo-
biliari i financer.

• La crisi ha truncat les expectatives de milers de
joves madrilenys, reduint-ne encara més les
possibilitats d’emancipació i promoció sociola-
boral. D’altra banda, la regió ha anat acumulant
una quantiosa franja de població escassament
qualificada (derivada de l’elevat percentatge de
fracàs escolar) i, per tant, més vulnerable a la
crisi econòmica. A més d’incentivar les políti-
ques de lloguer, en una regió on les dificultats
creixen pel cost de vida, els joves requereixen
polítiques de formació i ocupació més coordi-
nades entre les administracions i els resultats
de les quals s’avaluen a través d’un correcte
seguiment. Aquestes han d’adaptar-se a les
demandes qualificades d’un entorn econòmic
extremament canviant, així com potenciar al
màxim les pràctiques en empreses per a estu-
diants i els programes d’ajudes per a fomentar
l’autoocupació i l’emprenedoria de joves. 

• Un funcionament harmònic de les diverses
administracions i agents permetria el desblo-
queig de nombroses actuacions paralitzades i
la plasmació d’una estratègia de mitjà i llarg

termini que aportaria als habitants de la regió
un enorme valor. Per això, s’ha de fer un esforç
col·lectiu a la cerca d’un consens actiu que per-
meti a la regió consolidar-se com una de les
principals regions urbanes del món en matèria
de desenvolupament econòmic, innovació i
qualitat de vida. 

• Atenent a les restriccions econòmiques del
panorama actual per a finançar la innovació i
competitivitat del teixit productiu, és necessari
reorientar els incentius empresarials, centrant-
los en aquelles empreses que s’involucren en
projectes d’R+D+I dins de clústers i sectors eco-
nòmics d’especial rellevància per a la comu -
nitat. 

• En aquesta mateixa línia, s’ha de donar suport
a la millora de la inserció de la població madri-
lenya en la societat del coneixement com a ele-
ment per a la millora de la competitivitat terri-
torial de la comunitat. En particular, major
adequació a les TIC (tecnologies de la informa-
ció i comunicació) a través del foment de la seva
utilització o el suport a programes d’alfabetit-
zació digital. 

Una Estratègia Proactiva busca superar les debi -
litats de la regió per a aprofitar les oportunitats
existents. El programa estratègic consistiria a
minimitzar l’impacte de les debilitats, com ara les
dificultats financeres per a escometre els pro-
jectes d’infraestructures més prioritaris, respon-
dre al dèficit o declivi dels espais d’activitat
econòmica, la manca d’emprenedoria de la socie -
tat, o les rigideses del mercat laboral, entre d’al-
tres. Però aquestes debilitats poden ser inver-
tides i contrarestades traient partit dels rics
actius humans de la regió, apostant per l’edu-
cació i la formació qualificada, així com aprofi-
tant les oportunitats que brinda l’extensió de la
societat del coneixement. En aquesta línia, l’es-
tratègia proactiva de la regió es podria sustentar
en les accions següents:

• La regió presenta unes ràtios d’assistència
mèdica (llits, metges o infermeres per nombre
d’habitants) inferiors a la mitjana nacional i un
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desplegament insuficient de l’atenció a la
dependència. Davant d’això, ha d’aprofitar-se la
bona salut financera de la regió per a millorar
els serveis d’atenció pública, refermant a més
fórmules de col·laboració publicoprivada que
assegurin una prestació de serveis de qualitat
superior i més eficient en termes de cost. 

• Les dificultats financeres per a concloure molts
dels projectes plantejats a la regió de Madrid o
abordar uns altres de nous de renovació urbana
exigeixen maximitzar els esforços segons el
grau de prioritat i captar noves fonts de finan-
çament. En aquest sentit, és necessari refermar
el model de partenariat publicoprivat tant en la
inversió com posterior gestió de les infraestruc-
tures i serveis.

• Entre les infraestructures identificades com
més prioritàries per la seva contribució a un
model de mobilitat més sostenible es troben la
creació de nous carrils BUS-VAO en els princi-
pals eixos radials de la regió, completats amb
estratègics aparcaments dissuasoris, la cons-
trucció de la segona línia circular del Metro de
Madrid (a manera d’una “M-40 subterrània”) i
l’extensió de la xarxa d’autobusos que poten-
ciïn l’accessibilitat als centres de treball i fluxos
transversals. Tot això precisa la cooperació entre
l’Estat i la Comunitat de Madrid.

• Una forma de donar sortida a l’elevat nombre
de desenvolupaments residencials sense fina-
litzar és requalificar-los parcialment per a alber-
gar nous espais d’activitat econòmica i àrees
logístiques. És a dir, enfront de l’excessiu mono-
cultiu residencial, el desenvolupament econò-
mic a llarg termini de la Comunitat requereix
generar el suficient i competitiu espai d’activi-
tat econòmica, que sigui capaç de reduir els
processos de deslocalització d’empreses fora de
la regió (per dificultats de trobar sòl disponible
o cost elevat). Paral·lelament, s’han de rehabili-
tar i revitalitzar les àrees classificades indus-
trials, però que en general pateixen un pronun-
ciat declivi i estan seriosament amenaçades per
altres funcions no productives.  

• L’aversió al risc i al dèficit crònic d’emprenedors
sembla una constant de la societat espanyola i,
per extensió, de la regió. Canviar aquesta men-
talitat passa per actuar des de l’arrel, és a dir,
impulsar una educació proemprenedora des
d’edats primerenques, d’acord amb una menta-
litat de responsabilitat i esforç, i anar més enllà
d’assignatures aïllades i optatives. Els ensenya-
ments d’emprenedoria i cultura empresarial
han d’estar presents en tots els nivells educa-
tius i augmentar-ne el grau de transversalitat.
Per a impulsar-los és necessari fomentar la
crea ció de plataformes de coordinació entre les
diferents administracions i agents socioeconò-
mics que potenciïn la complementarietat,
maximitzin els resultats i evitin duplicacions. 

• Una de les debilitats més apuntades del siste-
ma educatiu de la regió és la formació profes-
sional, que malgrat els esforços no ha aconse-
guit la desitjada atracció o reconeixement
social, ni tampoc aconsegueix cobrir les deman-
des del mercat. En conseqüència, entre altres
actuacions, s’han de redoblar els esforços per a
ampliar i millorar de forma constant l’oferta
dels cicles formatius de tal forma que aquests
s’adeqüin a les diverses demandes del teixit
econòmic i que, al mateix temps, donin cober-
tura a les necessitats emergents, obrint noves
vetes d’ocupació en tecnologia, economia del
coneixement i economia sostenible. 

• El mercat de treball arrossega rigideses estruc-
turals o pautes socioculturals i empresarials
que allunyen Madrid dels comportaments de
les regions europees més avançades, la qual
cosa resta productivitat i té funestes conse-
qüències en la destrucció d’ocupació i precarie-
tat laboral en moments de crisi. Davant d’això,
no és només peremptori escometre reformes
globals que redueixin aquesta rigidesa, sinó
també aprofitar els canvis socials. En aquest
sentit, la promoció de l’ocupació a temps par-
cial i el teletreball, el reciclatge formatiu, els
incentius a la productivitat i la carrera profes-
sional i l’equiparació dels horaris laborals amb
la resta d’Europa són algunes de les tasques
pendents.

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 s116



A través d’una Estratègia Reactiva es vol treure el
màxim profit a les fortaleses de la comunitat per
a pal·liar o eliminar els efectes negatius de les
amenaces, i convertir-les, si és possible, en oportu-
nitats de nous desenvolupaments o creixements.
L’alt grau de desenvolupament aconseguit en ter-
mes de renda i benestar, i la potent estructura
empresarial o l’obertura de l’economia madri-
lenya, a pesar del retrocés de la crisi actual, con-
tinuen tenint un reconeixement com a factors de
competitivitat que poden i han de permetre a la
regió enfrontar-se amb èxit als reptes socioe-
conòmics. No obstant això, la crisi i la intensa
globalització plantegen moltes incerteses que
requereixen solucions i redoblar els esforços
perquè aquestes fortaleses no es dissipin i
puguin materialitzar-se en noves oportunitats
per a la regió. Les accions de tipus reactiu que es
podrien desenvolupar serien, entre d’altres, les
següents:

• Els estrangers són una fortalesa socioeconòmi-
ca de la regió, l’impacte social de la qual ha
estat reduïda en comparació amb altres àrees
metropolitanes europees. Però els problemes
d’integració són una amenaça a mitjà i llarg
termini i el repte el trobem en les segones
generacions. Les administracions han de preve-
nir al màxim la formació de guetos generats
per una excessiva concentració territorial de la
població immigrant, a través de les polítiques
públiques de lloguer d’habitatge, alhora que
reforçar els suports educatius, potenciar l’espai
públic i els centres culturals com a llocs de con-
vivència i intercanvi i els programes de forma-
ció i ocupació específics, entre altres mesures.

• La regió madrilenya exhibeix entre les seves for-
taleses l’existència d’una quantiosa xarxa uni-
versitària. Però en termes qualitatius les univer-
sitats madrilenyes són lluny dels nivells de
lideratge internacional i excel·lència assolits per
altres universitats nord-americanes o europees.
La recent creació del Campus d’Excel·lència
Internacional (CEI), on col·laboren unes quantes
universitats madrilenyes, pot ser un instrument
per a avançar cap a un sistema d’educació supe-
rior més sensible al teixit econòmic i als reptes

de la innovació, més obert a la projecció inter-
nacional i, en essència, com un factor crític per
a retenir i atraure futurs talents. 

• La Comunitat de Madrid ha fet passos impor-
tants en el foment de l’ensenyament d’anglès,
generalitzant en molt poc de temps les iniciati-
ves de bilingüisme als centres educatius. Sense
que es ressenti la qualitat de l’ensenyament, és
positiu continuar refermant l’oferta educativa
en anglès, de tal forma que les futures genera-
cions puguin preparar-se i progressar amb
majors garanties. Dit d’una altra manera, l’apre-
nentatge de l’anglès és una oportunitat per a
l’economia regional per a competir en un
entorn cada vegada més global i superar així el
tradicional escull d’una societat amb dificultats
per a comunicar-se amb l’exterior, sense oblidar
els avantatges que això suposa per a potenciar
el turisme internacional a la regió. 

• Hi ha un ampli consens per part dels agents
econòmics en el fet que Madrid és una de les
comunitats que més afavoreix el clima empre-
sarial. Aprofitar al màxim aquesta condició
requereix ampliar els esforços en màrqueting
territorial, de tal forma que la marca Madrid
s’identifiqui amb un entorn favorable per a fer
negocis. És evident que moltes de les expectati-
ves de recuperació i creixement de la regió
madrilenya passen per la capacitat per a cana-
litzar inversions i empreses cap a la regió.
Aquesta atracció és incompatible amb la immo-
bilitat i l’autocomplaença, és a dir, requereix
prosseguir amb l’obertura dels sectors econò-
mics a la competència i que el sector públic no
interfereixi o obstaculitzi el dinamisme econò-
mic. En aquest sentit, l’administració regional
exerceix un important paper dinamitzador per
mitjà de la simplificació administrativa, la
rebaixa d’impostos i l’eliminació de traves buro-
cràtiques, però es troba a faltar un lideratge i
una planificació estratègica d’alt nivell que pre-
tengui, no dirigir, sinó canalitzar les activitats
empresarials cap a un desenvolupament basat
en la innovació, l’eficiència i la sostenibilitat.
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• El desenvolupament del Pla Regional d’Investi-
gació Científica i Tecnològica (PRICIT) s’ha tra-
duït en un important canvi qualitatiu i quanti-
tatiu en la política d’investigació científica i
tecnològica de la Comunitat de Madrid. En l’ac-
tualitat, el PRICIT ha quedat englobat en el Pri-
mer Pla Regional d’R+D+I 2009-2012 (PRIDI). No
obstant això, el context econòmic a la sortida
de la crisi fa necessari procedir a una constant
revisió i actualització del mateix, ja que establir
un marc de referència a mitjà termini per a la
política d’innovació és tan important com pro-
cedir al seu eficaç desenvolupament. Per això,
l’estratègia en matèria d’R+D ha de ser flexible i
sensible a l’evolució del teixit productiu regio-
nal, reorientant-se en funció de les seves neces-
sitats. De la mateixa manera, s’ha de millorar
l’estratègia de comunicació sobre l’evolució i el
desenvolupament en l’execució de l’esmentat
Pla. 

• En un entorn de major competència internacio-
nal, la cooperació interempresarial destinada a
l’impuls de projectes internacionals d’inversió o
exportació pot ser un element crucial de super-
vivència en el futur. L’administració, a través
dels organismes encarregats de les tasques de
promoció econòmica i en col·laboració amb les
diverses associacions empresarials i clústers, ha
de promoure l’assessorament a les empreses,
especialment a les pimes, perquè puguin
emprendre processos de col·laboració, innova-
ció i penetració en mercats exteriors. D’altra
banda, en matèria d’agrupacions empresarials
innovadores s’ha d’anar un pas més enllà, bus-
cant les interaccions entre clústers, i entre
aquests i els agents econòmics i socials, de
manera que s’avanci en la generació de meta-
clústers. 

Finalment, una Estratègia Ofensiva no busca ni
més menys que fer realitat les oportunitats de
desenvolupament econòmic i social que brinda
l’entorn exterior recolzant-se sobre les fortaleses
de la Comunitat de Madrid. En aquesta ocasió,
ens trobaríem amb el cas més positiu, pels
menors danys que implicaria de no concretar-se,
però no per això el menys rellevant per al desen-

volupament futur de la Comunitat de Madrid.
Així, una actuació adequada en alguna de les
dimensions aquí considerades podria suposar un
canvi positiu del model de desenvolupament
econòmic de la regió per als anys vinents, asse-
gurant una ràpida sortida de la crisi econòmica i
contrarestant els inconvenients de les amenaces
exposades amb anterioritat. No obstant això,
convé advertir que, almenys a curt termini, la crisi
qüestiona moltes de les fortaleses i rebaixa les
expectatives de moltes oportunitats. A la Co -
munitat de Madrid, les fortaleses dimanen, com
s’ha comentat per a l’estratègia reactiva, del po -
sicionament privilegiat de la comunitat en recur-
sos humans, la concentració d’infraestructures
de primer nivell, el grau de desenvolupament
econòmic aconseguit, la gran obertura global de
l’economia madrilenya i l’amplitud del teixit
empresarial, entre d’altres. Les oportunitats són
més difuses però poden sorgir de múltiples fac-
tors com la incorporació a la societat del coneixe-
ment o la potenciació de les funcions de rang
internacional. El programa estratègic ofensiu ha
de saber aprofitar les fortaleses existents per a
fer realitat les oportunitats previstes. Entre les
vies d’acció es troben les següents:

• La regió compta amb els elements necessaris
per a progressar en la denominada societat del
coneixement i respondre als reptes d’un món
en vertiginós canvi. La clau resideix en la inten-
sificació de les sinergies entre el potent suport
d’innovació i el dens teixit empresarial de la
regió, de tal forma que els processos de transfe-
rència tinguin una lectura satisfactòria en les
aplicacions en el teixit productiu, que permeti a
les empreses madrilenyes ser més innovadores
i ampliar-ne els avantatges competitius. En
aquest sentit, la política de clústers encara no
ha desplegat tot el seu potencial, sent una eina
molt valuosa per a ampliar les esmentades
sinergies i propiciar l’exercici d’activitats capda-
vanteres que contribueixin a la diversificació
econòmica de la regió trobant ampli marge
d’acció en els circuits globals.

• La Comunitat de Madrid també compta amb
apreciats atributs per a ampliar el seu lideratge

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 s118



com a destí urbà internacional. En aquest sen-
tit, el camí que s’ha de seguir passa per aprofi-
tar al màxim els actius turístics i especificitats
culturals de la regió, juntament amb la posada
en valor de l’ampli patrimoni o actuacions ima-
ginatives de gestió cultural. De la mateixa
manera, treure partit de l’avantatge competitiu
de Madrid o Alcalá de Henares com a capitals
mundials de l’espanyol és un factor estratègic
en els negocis i la promoció internacional de la
regió.

• A pesar de les estretors del moment actual, la
regió madrilenya disposa d’un important mús-
cul financer per a recolzar l’emprenedoria, la
innovació o les activitats econòmiques d’alt
contingut tecnològic i perspectives de creixe-
ment.

• L’estatus de la regió com a seu de grans empre-
ses competitives amb capacitat per a exportar,
implantar-se en l’exterior i arrossegar als seus
proveïdors a la internacionalització ha de ser
aprofitat per a afavorir l’evolució de les pimes
cap a empreses competitives més grans. 

• Reforçant la col·laboració publicoprivada a l’ho-
ra d’escometre i gestionar les infraestructures i
els serveis col·lectius, la regió no sols amplia
les seves capacitats financeres sinó també pot
configurar un potent sector econòmic i fer de
Madrid un referent internacional per a les
regions urbanes emergents.

• L’impuls de les escoles de negocis és també un
factor crític per a la seva contribució a la gene-
ració i atracció de talent, transferència de conei-
xement o impuls de les relacions internacio-
nals.

Les anteriors estratègies són propostes de línies
d’acció que per la seva importància per al desen-
volupament econòmic i social de la regió haurien
d’abordar-se o intensificar-se en els anys vinents,
ja que la seva aplicació es considera positiva
perquè la Comunitat de Madrid n’acceleri la recu-
peració econòmica. El valor de la recopilació pre-
sentada el constitueix la seva articulació al
voltant del balanç de debilitats, fortaleses, ame -
naces i oportunitats obtingut per al cas específic
de la comunitat madrilenya. En el quadre següent
es resumeixen les mesures expo sades anterior-
ment.
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Programes i mesures estratègiques per al progrés de la Comunitat de Madrid

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

Programa estratègic Programa estratègic  
d’Activació d’Activació per a 

i anticipació les oportunitats

Mesures estratègiques

• Mantenir i millorar els serveis d’atenció social
per als col·lectius amb severes necessitats però
que no estan coberts pel sistema de
dependència.

• Ordenació i gestió territorial de rang
supramunicipal a escala metropolitana i
de comarques als àmbits perifèrics de la
comunitat.

• Fomentar un model urbà del futur basat en la
recuperació i reaprofitament de l’espai construït.

• Buscar una resposta coordinada i integral que
plantegi solucions al focus d’infrahabitatge de
Cañada Galiana.

• Ampliar l’abast de les polítiques per a reduir el
trànsit d’automòbils.

• Prioritzar el lloguer i els sistemes rotatius en
l’adjudicació de l’habitatge públic.

• Polítiques de formació i ocupació coordinades que
millorin les expectatives sociolaborals dels joves
madrilenys. 

• Reforçar la cooperació entre administracions i
d’aquestes amb els agents socials per a aconseguir
consensos que facilitin el creixement sostenible de
la regió.

• Reorientar els incentius empresarials, centrant-los
en aquelles empreses que s’involucren en projectes
d’R+D+I.

• Donar suport a la millora de la inserció de la
població madrilenya en la societat del
coneixement.

Mesures estratègiques

• Millorar els serveis d’atenció
pública, refermant a més
fórmules de col·laboració
publicoprivada.

• Prioritzar els esforços en les
infraestructures que
contribueixin a una mobilitat
urbana més sostenible (carrils
BUS-VAO, segona línia de Metro
circular, etc.) i els projectes de
regeneració urbana.

• Ampliar l’espai d’activitat
econòmica a través de
requalificacions d’àrees
residencials no executades.

• Rehabilitar i revitalitzar les àrees
classificades industrials en
declivi. 

• Impulsar una educació
proemprenedora des d’edats
primerenques.

• Ampliar i millorar de forma
constant l’oferta dels cicles
formatius perquè s’adeqüi a les
diverses demandes del teixit
econòmic.

• Buscar la convergència amb les
condicions del mercat de treball
de les regions europees més
avançades.



Programes i mesures estratègiques per al progrés de la Comunitat de Madrid

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

Programa estratègic Programa estratègic  
de Posada en valor d’Aliança excel·lència-oportunitats 
enfront dels riscos per al progrés

Mesures estratègiques

• Prevenir els problemes de les segones
generacions d’origen estranger a través de
polítiques de lloguer, suports educatius i els
programes de formació i ocupació
específics.

• Recolzar els Campus d’Excel·lència
Internacional com a plataformes per a la
millora de la qualitat educativa i el
posicionament internacional de les
universitats madrilenyes. 

• Continuïtat i reforç de l’aprenentatge de
l’anglès en la comunitat educativa. 

• Ampliar el màrqueting territorial, de tal
forma que la marca Madrid s’identifiqui a
escala internacional amb un entorn
favorable per a fer negocis.

• Prosseguir l’obertura dels sectors econòmics
a la competència i garantir que el sector
públic no obstaculitzi, sinó potenciï, el
dinamisme econòmic.

• Flexibilitzar el marc de referència estratègica
per a la política d’innovació i millorar la
informació sobre el seu desplegament i
execució.

• Fomentar la col·laboració, innovació i
penetració en mercats exteriors de les
pimes, promovent-ne l’agrupació en
clústers.

Mesures estratègiques

• Reforçar la política de clústers de la
Comunitat com a eina per a ampliar les
sinergies entre les empreses i el sistema
d’innovació i afavorir l’exercici
d’activitats capdavanteres que
contribueixin a la diversificació
econòmica de la regió. 

• Aprofitar l’avantatge competitiu de
Madrid com a capital mundial de
l’espanyol i, per tant, com a factor
estratègic en els negocis i la promoció
internacional de Madrid. 

• Donar suport a l’emprenedoria, la
innovació o les activitats econòmiques
d’alt contingut tecnològic i perspectives
de creixement.

• Afavorir l’evolució de les pimes cap a
empreses competitives més grans.

• Configurar un potent sector econòmic a
partir de la col·laboració publicoprivada
en la gestió de les infraestructures i
serveis.

• Impulsar les escoles de negocis per les
seves derivades en la generació i
atracció de talent, transferència de
coneixement o impuls de les relacions
internacionals.
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5. Conclusions
La Comunitat de Madrid es posiciona, en l’actual
escenari econòmic de sortida de la Gran Recessió,
com una regió amb un gran potencial de creixe-
ment futur. De l’anàlisi efectuada en els capítols
anteriors pot extreure’s un conjunt d’idees que a
continuació se sintetitzen i exposen a manera de
resum.

Des d’un punt de vista sociodemogràfic, la regió
madrilenya es configura com un gegant urbà
l’efervescència del qual contrasta amb l’escassa
densitat de l’interior peninsular, el seu hinterland
natural d’expansió. El creixement demogràfic de
l’última dècada ha superat totes les previsions
(en l’esmentat període la regió ha guanyat de
mitjana 120 mil nous habitants l’any), reforçant el
procés de metropolització de la regió que ha des-
bordat tant els propis límits geogràfics de la
comunitat autònoma com els del seu sistema de
planejament. Aquest creixement, reflex de la
bonança econòmica durant els lustres previs a la
crisi, ha posicionat Madrid com la tercera àrea
metropolitana d’Europa Occidental. La immi-
gració estrangera ha estat el principal motor del
boom demogràfic. En la primera dècada del segle
XXI els residents estrangers s’han multiplicat per
sis, fins a superar el milió d’habitants. 

A més, la Comunitat de Madrid ha conservat el
seu paper de focus d’atracció de joves, la major
part altament qualificats, vinguts d’altres
regions espanyoles, encara que la sortida de
població jove cap a les províncies limítrofes a la
cerca d’habitatges més barats també ha estat un
procés molt intens. Els múltiples orígens dels
nous pobladors han contribuït a reforçar el caràc-
ter de la regió com un territori obert i plural, re -
ferent per al conjunt de l’Estat i els àmbits migra-
toris internacionals. No obstant això, la crisi i la
desocupació han suposat una dràstica reducció
dels fluxos d’entrada, enfosquint les perspectives
demogràfiques de la regió, la qual cosa possible-
ment repercutirà en l’acceleració de l’envelliment
de la societat madrilenya i, en conseqüència, mul-

tiplicarà les demandes de serveis socials en
relació amb els recursos disponibles. 

La regió alberga una de les majors àrees metro-
politanes del món i manca, no obstant això,
d’una adequada definició institucional i adminis-
trativa d’aquest espai. En les últimes dècades,
una sèrie de cinturons urbans de la capital s’han
vingut a sumar a un espai econòmic i funcional
sense solució de continuïtat que transcendeix les
fronteres geogràfiques de la regió i en els quals
es detecten conjunts urbans de gran personalitat
econòmica en totes les localitzacions en què bé
les realitzacions concretes o la potencialitat de
futur indiquen que el protagonisme econòmic de
la capital es troba avui molt més difuminat a
favor d’un espai funcional molt ampli i re lativa -
ment homogeni. 

Per això, aquesta realitat invoca la necessitat
d’una millor coordinació administrativa que
potenciï els recursos disponibles, necessàriament
escassos els anys vinents, alineï els esforços i les
as piracions dels actors socioeconòmics de la
regió i realitzi la planificació territorial que faci
compa tible la materialització del potencial
econòmic del territori amb la seva sostenibilitat.

En el pla econòmic, la Comunitat de Madrid ha
mostrat, a pesar de la crisi recent, una trajectòria
brillant en les últimes dècades, ocupant una posi-
ció d’excel·lència en l’entorn nacional en varia -
bles com la renda per capita, productivitat, nivell
d’ocupació, qualificació de la seva mà d’obra,
inversió en R+D, sofisticació del seu mercat de
béns i serveis, capacitat d’atracció d’inversions,
etc. Els últims anys, a més, l’aplicació d’una políti-
ca econòmica, dins de les competències regio -
nals, centrada en l’austeritat, la contenció de la
despesa pública i l’eliminació de barreres a l’em-
prenedoria han afavorit un clima de negocis més
favorable a la Comunitat de Madrid que, d’alguna
manera, ha permès a la regió una major resistèn-
cia davant de la recessió. De fet, les dades de la
Comptabilitat Regional de l’Institut d’Estadística
de la Comunitat de Madrid mostren 5 trimestres
consecutius de creixement del PIB. La sortida de
la crisi està sent, en definitiva, un mica més ràpi-
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da a la regió, fet que ha permès que la Comunitat
de Madrid tanqui 2010 amb un creixement mitjà
positiu (0,7%), enfront de la lleu caiguda registra-
da al conjunt d’Espanya (-0,1%).  

Al desenvolupament de la regió ha contribuït
l’excepcional impuls experimentat per les
infraestructures de suport del creixement, com
ara la seva atapeïda xarxa de transports, el seu
potent sistema universitari, el conglomerat de
grans empreses instal·lades a la regió que
reforcen el seu paper com una de les principals
places economicofinanceres del món o el reforç
d’un entorn atractiu per al desenvolupament
empresarial iniciat pel govern regional.

Les modernes infraestructures de transport d’al-
ta capacitat i alta velocitat marquen els vectors
de difusió metropolitana. Els avanços en trans-
port públic (metro i rodalies) han estat molt
notables en les últimes dècades, situant Madrid
en l’avantguarda mundial, però també s’ha apos-
tat per costoses infraestructures a favor de la
motorització privada, que han ocasionat un sever
impacte ambiental i territorial. La regió requereix
un nou model de mobilitat, més integral,
sostenible i limitador de l’ús del vehicle privat. 

Madrid depèn críticament de l’aeroport de
Barajas per a satisfer les seves funcions eco -
nòmiques i projecció global. S’espera que la seva
especialització com a hub aeroportuari interna-
cional sigui un contrapès al descens del trànsit
nacional (en el qual l’alta velocitat cada vegada
és una alternativa més competitiva). No obstant
això, almenys a curt termini, la crisi ha tallat les
ales als projectes d’expansió de les infraestruc-
tures aeroportuàries plantejats per la Comunitat
de Madrid. 

Quant a l’alta velocitat, Madrid s’ha convertit en
el centre neuràlgic de la xarxa més extensa del
món. L’alta velocitat comprimeix les distàncies
territorials i ha elevat clarament la jerarquia fun-
cional de Madrid en el sistema urbà espanyol. 

Totes aquestes infraestructures, juntament amb
els suports logístics, fan de Madrid una comuni-

tat líder a Europa en el sector de logística i trans-
port, considerat estratègic per al desenvolupa-
ment d’una economia moderna.

La regió madrilenya encapçala l’esforç en R+D a
escala espanyola i supera la mitjana de la Unió
Europea, però encara es troba a una distància
considerable per a convergir amb les regions
europees més avançades. L’acumulació de capi-
tal humà, els nombrosos centres d’investigació i
universitats, la potència del teixit empresarial,
els suports d’emprenedoria i la innovació i les
diver ses infraestructures, són alguns dels factors
d’èxit exhibits per Madrid per a posicionar-se
entre les regions capdavanteres en la societat del
coneixement. 

No obstant això, malgrat tots aquests avanços,
encara persisteixen reptes que afrontar. L’ob -
jectiu de la Comunitat de Madrid ha de ser
equiparar-se amb les regions capdavanteres del
món. Per això, continua sent de vital importància
enfortir l’entramat productiu de la comunitat per
mitjà d’una major internacionalització de la seva
economia, una major penetració i ús de les tec-
nologies de la informació i les comunicacions que
permetin un complet desplegament de la soci-
etat del coneixement, una millora de la projecció
internacional de Madrid com a regió urbana, una
millora en la qualitat del seu sistema educatiu
que generi un capital humà a l’altura de les
necessitats de les grans empreses globals i, en
definitiva, un entorn socioeconòmic que permeti
una transició cap a un model productiu enfocat
cap a la provisió de béns i serveis d’alt valor afegit. 

En aquest sentit, els últims anys han sorgit nom-
brosos parcs cientificotecnològics, en gran ma -
nera impulsats pel govern regional, amb l’aspi -
ració de convertir-se en nodes per a una econo-
mia més competitiva i innovadora. Lògicament,
tant pel seu caràcter embrionari i la seva de -
pendència de les ajudes públiques, com pel seu
gran nombre i competència exterior, hi ha dubtes
que tots aconsegueixin l’èxit desitjat. Una altra
de les bases de la regió són les seves universitats,
però aquesta rellevància quantitativa de les uni-
versitats madrilenyes es desdibuixa en termes
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qualitatius, en termes de transferència tecnolò -
gica, qualitat o excel·lència educativa i posiciona-
ment internacional. El progrés en aquests
aspectes dependrà d’una combinació d’autoe -
xigència, suport de l’administració i comunicació
amb el teixit econòmic.

A la Comunitat de Madrid també han proliferat
els clústers o agrupacions d’empreses, concebuts
com a paraigua on fructifiquen les sinergies eco -
nòmiques entre les empreses i el sistema d’inno-
vació, fet que potencia la transferència de tec-
nologia i la competitivitat del teixit econòmic en
l’arena global. Els clústers més rellevants a la
regió, tant pel pes econòmic i perspectives de
creixement del sector que representen, com per
la seva contribució a l’especialització econòmica i
projecció internacional de la comunitat autòno-
ma, són el financer, logístic, biotecnològic,
aeronàutic i l’agregat de les activitats rela-
cionades amb la cultura (audiovisual, producció
gràfica i l’idioma espanyol). No obstant això,
aquests clústers, malgrat tenir una massa crítica
suficient per a desenvolupar estratègies gene -
radores de valor afegit, no han desplegat encara
tot el seu potencial. És necessari avançar en la
potenciació de la col·laboració empresarial que
permeti generar sinergies i salvar els problemes a
què s’enfronten la gran majoria de les empreses
de la regió com a conseqüència de la seva reduïda
grandària (dificultats per a finançar-se, innovar,
exportar i, en definitiva, créixer i aconseguir un
posicionament global competitiu). 

Des del punt de vista de la sostenibilitat, el model
de desenvolupament que ha caracteritzat la
regió ha exigit un intens consum de sòl, i s’ha
incrementat de manera notable el percentatge
de sòls artificials (amb usos urbans o d’equipa-
ments i infraestructures), la qual cosa ha provo-
cat un deteriorament del paisatge i un rebliment
de bona part del territori regional. En tot cas,
també s’han aconseguit avanços, com la de -
claració del Parc Natural de la Serra de Gua -
darrama. En aquest sentit, la crisi ha obert una
oportunitat excepcional per a replantejar el
model urbanitzador vigent a la regió i avançar
cap a propostes que generin una menor dispersió

residencial, un creixement moderat i menys
dependent de l’ús de l’automòbil i, en definitiva,
un ús eficient i sostenible dels recursos naturals,
sempre dins d’un equilibri entre la conservació
mediambiental i el desenvolupament econòmic.

En definitiva, la Comunitat de Madrid compta
amb nombroses fortaleses per a afrontar el repte
de transformar la seva economia cap a un sis-
tema productiu avançat, eficient, sostenible i
generador d’ocupació i riquesa que permeti recu-
perar elevades taxes de creixement econòmic. No
obstant això, per aconseguir-ho, tots i cada un
dels agents econòmics hauran d’assumir sacrifi-
cis, en un context internacional molt competitiu i
amb un entorn domèstic caracteritzat per l’aus-
teritat en la despesa i unes disponibilitats de
crèdit menors i a major cost. Els diversos agents
socioeconòmics han de forjar consensos, assumir
iniciatives i treballar braç a braç per a aconseguir
que la Comunitat de Madrid assumeixi un rol de
protagonisme entre les regions més avançades
del món.
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