
Vo
l. 

3
L’

ec
on

om
ia

 d
’A

n
da

lu
si

a:
 d

ia
gn

òs
ti

c 
es

tr
at

èg
ic

S E R V E I  D ’ E S T U D I S

Co
l·

le
cc

ió
 C

om
un

it
at

s 
Au

tò
n

om
es

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 s

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

S E R V E I  D ’ E S T U D I S

Im
pr

ès
 a

m
b

pa
pe

r e
co

lò
gi

c





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 s

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

S E R V E I  D ’ E S T U D I S



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 s

"la Caixa"

Servei d’Estudis

Col·lecció Comunitats Autònomes

Direcció tècnica
José A. Herce
Consultores de Administraciones Públicas
Grupo Analistas

Analistes
Pedro Arévalo (Coordinador)
Pablo Alonso
Leslie Bravo
Casilda Cabrerizo
Ignacio Rodríguez

Coordinació de l’edició
Servei d’Estudis de "la Caixa"
Av. Diagonal, 629, torre I, planta 6
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Fax 93 404 68 92
www.laCaixa.es/estudis
correu-e: publicacionsestudis@lacaixa.es
D.L.B.: 32.754-2007

La responsabilitat de les opinions emeses en els documents
d’aquesta col·lecció correspon exclusivament als seus autors.
La CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA no s’identifica neces-
sàriament amb les seves opinions.

© Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona - ”la Caixa”, 2008



3L ’ e c o n o m i a  d ’A n d a l u s i a : d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

Co n t i n g ut
Presentació ............................................................................................................................................... 5

1. Introducció ........................................................................................................................................... 7

2. Els processos demogràfics, espacials, econòmics i institucionals ......................... 11
2.1. Població, poblament i dinàmica demogràfica ................................................................ 11

2.1.1. Evolució de la població ............................................................................................... 11
2.1.2. Variables demogràfiques ........................................................................................... 14
2.1.3. Processos migratoris i població estrangera ......................................................... 16

2.2. Processos espacials .................................................................................................................... 21
2.2.1. Sistema urbanoterritorial andalús: transformacions recents ...................... 21
2.2.2. Els transports com a factor estratègic ................................................................... 28

2.3. Processos econòmics ................................................................................................................. 38
2.3.1. Evolució del PIB .............................................................................................................. 38
2.3.2. Evolució de l’ocupació ................................................................................................. 40
2.3.3. Sector exterior ................................................................................................................ 42
2.3.4. Inflació .............................................................................................................................. 44

2.4. Processos d’actors i normatius .............................................................................................. 45
2.4.1. Col·laboració entre el sector públic i el sector privat ....................................... 45
2.4.2. Col·laboració entre les diverses administracions públiques .......................... 47
2.4.3. Planificació territorial estratègica: autonòmica i provincial ........................ 49

3. Sectors i àrees sensibles ................................................................................................................. 53
3.1. Creixement i cohesió ................................................................................................................. 53

3.1.1. Productivitat i ocupació ............................................................................................. 54
3.1.2. Contribució de la productivitat sectorial ............................................................. 56
3.1.3. Contribució dels recursos humans ......................................................................... 59

3.2. Empreses i emprenedors ......................................................................................................... 60
3.2.1. Composició de l’estructura empresarial ............................................................... 61
3.2.2. Dinàmica empresarial i capacitat d’emprendre a Andalusia ...................... 67
3.2.3. Promoció de la capacitat d’emprendre a Andalusia ........................................ 69

3.3. Clústers i vetes d’excel·lència ................................................................................................. 71
3.3.1. El clúster turístic andalús ........................................................................................... 71
3.3.2. El clúster agroalimentari ............................................................................................. 73
3.3.3. L’energia solar, una opció de progrés dins de les energies renovables ....... 74
3.3.4. El Parc Tecnològic d’Andalusia a Màlaga .............................................................. 76
3.3.5. Altres activitats susceptibles de clusterització .................................................... 77

3.4. Societat del coneixement ........................................................................................................ 78
3.4.1. L’esforç en R+D i innovació a Andalusia ............................................................... 78
3.4.2. El sistema andalús d’innovació ............................................................................... 82
3.4.3. Les TIC a Andalusia ....................................................................................................... 85



3.5. Sostenibilitat ambiental .......................................................................................................... 87
3.5.1. Indicadors de sostenibilitat ambiental ................................................................. 87
3.5.2. Processos i accions per a la sostenibilitat ............................................................ 98

4. Balanç estratègic i línies d’acció ............................................................................................... 103
4.1. Balanç de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats ......................................... 103
4.2. Estratègies DAFO i línies d’acció ........................................................................................... 112

5. Conclusió: Escenaris ........................................................................................................................ 119

4 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 s



Presentació

El progrés en termes d’ocupació i renda experimentat per l’economia andalusa en
l’últim decenni ha estat molt notable. L’estructura econòmica, tanmateix, ha continuat
estant molt lligada a sectors tradicionals, com la construcció i el turisme, i això la fa
especialment sensible al canvi de cicle econòmic.

L’actual conjuntura, en la qual el conjunt de les economies avançades s’enfronta a una
recessió sincronitzada, representa, doncs, un repte important per als agents econòmics
i socials. Vivim temps que exigeixen molt especialment unir esforços per preservar els
avenços dels últims anys i reforçar els fonaments que han d’impulsar la recuperació
econòmica.

En aquest context, l’anàlisi estratègica de l’economia andalusa que es presenta en
aquest volum sintetitza el balanç de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats als
quals s’enfronta la comunitat. L’estudi inclou, a més d’aspectes estrictament econòmics,
dimensions demogràfiques, mediambientals i institucionals. Entre altres qüestions,
aquest informe es fa ressò de nombrosos exemples d’èxit empresarial sorgits a
Andalusia en els últims anys i que ofereixen una valuosa referència del camí a seguir.
Es tracta de casos que han sabut aprofitar la inversió en capital humà de les genera-
cions més joves, el fort esforç inversor en infraestructures tecnològiques i de transport,
i les oportunitats que sorgeixen amb l’avenç del fenomen de la globalització i l’extensió
de la societat del coneixement.

El Servei d’Estudis de "la Caixa" ha comptat per a l’elaboració d’aquest estudi amb la
col·laboració de Consultores de Administraciones Públicas (CAP), del Grupo Analistas.
José A. Herce, soci i director d’economia del Grupo Analistas, ha estat el director tècnic
del projecte, al capdavant d’un equip de consultors experts en diferents parcel·les
de l’anàlisi econòmica territorial. Confio que aquest treball constituirà un ingredient
valuós per al debat sobre la direcció estratègica de l’economia andalusa.

ISIDRE FAINÉ
President de "la Caixa"
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1. Introducció
Andalusia és una gran economia territorial els
indicadors socioeconòmics generals de la qual
presenten una ràpida convergència cap als estàn-
dards del conjunt d’Espanya i, per tant, comuni-
taris. Les comparatives en ús, en les quals la regió
sol estar per sota de la mitjana espanyola en
taxes d’ocupació, productivitat o renda per habi-
tant, no han d’impedir veure que l’estat de l’eco-
nomia, les diverses dinàmiques espacials, la gran
varietat dels sectors productius, la presència
rellevant de casos d’èxit empresarial de marcada
projecció exterior o la intensitat de les interac-
cions que es donen entre els principals agents
institucionals són altres aspectes característics
sobre els quals la regió ha basat el seu recent pro-
grés i, alhora, construït les bases del seu futur
econòmic. Això no vol dir que estigui tot fet i, des
d’un punt de vista estratègic, queden opcions
rellevants per dilucidar.

Andalusia és la comunitat autònoma espanyola
més extensa, amb un 17,3% de la superfície i un
17,8% de la població de l’Estat l’any 2007. Aquest
element condiciona qualsevol anàlisi que es vul-
gui fer sobre les seves capacitats de progrés eco-
nòmic i social. Les diverses casuístiques, amb els
seus problemes i solucions, enriqueixen el diag-
nòstic estratègic en què consisteix aquest infor-
me, donant-hi, si fos possible, més rellevància.

Al llarg del treball realitzat contemplarem una
regió que parteix d’una posició endarrerida en
nombrosos trets quant a estructura econòmica i
social, però que durant els darrers anys s’està
mostrant molt dinàmica en tots els aspectes, tot
provant de reduir la seva posició de desavantatge
amb els referents nacionals i europeus gràcies al
boom econòmic de l’última dècada. En els darrers
tres anys, per exemple, la renda per habitant
d’Andalusia ha superat el 75% de la mitjana de la
Unió Europea, una aspiració històrica de la regió.
No obstant això, els canvis estructurals encara
pendents no es podran resoldre a curt termini ja
que necessiten reformes profundes i un temps
prudencial de maduració.

El menor nivell de renda per capita, equivalent a
un 78,2% de la renda per capita mitjana espanyo-
la, s’explica per la menor productivitat del treball
i un mercat laboral relativament ineficient, amb
una de les més elevades taxes d’atur a Espanya, i
una taxa d’activitat baixa. El retard relatiu de la
regió es reflecteix en la major part de les facetes
i dimensions de l’estructura econòmica regional,
deixant una estructura econòmica molt sensible
al cicle econòmic, amb problemes que van més
enllà i afecten també la dimensió social i me-
diambiental.

En un context de forta desacceleració de les eco-
nomies dels països més desenvolupats, com a
conseqüència de les crisis econòmica i financera,
i de la progressiva extensió dels fenòmens  de la
globalització i la societat del coneixement, és
imprescindible dotar-se d’eines de planificació
bàsiques per a la superació de les debilitats i
amenaces regionals, amb l’objectiu de transfor-
mar-les en fortaleses i oportunitats a mitjà i
llarg termini. En aquest sentit, convé ser cons-
cients de les possibilitats de la regió per trans-
formar el seu model productiu i social, de mane-
ra que es pugui situar en una nova senda de
desenvolupament econòmic no lligada tant a
l’activitat de sectors més tradicionals com el de
la construcció i el turístic, sinó a sectors dinà-
mics, amb més recorregut potencial futur.

L’abundància de recursos de la regió jugarà a
favor d’aquesta reconversió del patró de desen-
volupament, si bé aquests recursos han de ser
valorats. La població ha de ser formada adequa-
dament, els recursos turístics explotats en la
seva justa mesura, i el mercat interior unificat
mitjançant les inversions previstes. Ara és el
moment, ja que la pedra angular del desenvolu-
pament està canviant i els recursos tangibles
estan perdent, cada cop més, la seva importància
relativa per donar pas als recursos intangibles
com a principal motor, una faceta en la qual la
regió encara es troba molt allunyada dels estàn-
dards aconsellables.

Un element fonamental per gestionar i catalitzar
aquest canvi és el diàleg social. Tots els agents
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econòmics i socials subratllen la solidesa i forta-
lesa de la cultura del diàleg social a la regió com
una de les seves principals fortaleses i oportuni-
tats. S’ha d’apostar per aquest actiu com a gene-
rador d’un resultat final consensuat, procurant
evitar que aquest pugui limitar en alguna ocasió
els canvis necessaris que s’han d’escometre.

L’informe present sorgeix, així, amb l’objectiu de
proporcionar una visió global de la situació ac-
tual de la regió, amb la mirada posada no tant a
realitzar una mera comparació regional, de l’estil
dels diagnòstics econòmics en ús, sinó amb l’ob-
jectiu de generar una possible visió de la regió a
llarg termini, amb estratègies que s’han de
seguir i errors que s’han d’evitar. Un exercici de
recerca d’aquelles coses que es fan bé, a partir de
les quals establir les bases d’un futur millor.

En el Capítol 2 de l’informe s’analitzen detallada-
ment quatre dels temes més importants per al
desenvolupament futur de la regió, per contribuir
en gran mesura a les seves principals fortaleses.
Per un costat es fa menció dels processos demo-
gràfics, tant des d’un punt de vista estructural
com conjuntural, que a Andalusia sempre han
estat marcats per una gran mobilitat. El protago-
nisme demogràfic de la regió es reflecteix, l’any
2007, en un pes del 17,8% del total de població a
Espanya, si bé s’han de fer palesos els desequili-
bris territorials existents, amb un fort augment
de la població a les àrees del litoral i metropolita-
nes en detriment de les comarques d’interior.
També s’hi analitzen els efectes de l’emigració i la
immigració, fenòmens especialment rellevants
en l’evolució de la demografia andalusa de les
últimes dècades. Addicionalment, s’hi estudien
els sistemes espacials, mitjançant l’anàlisi deta-
llada del sistema urbanoterritorial i del sistema
de transport. Andalusia presenta una casuística
particular en ambdós casos, la qual cosa compor-
ta que el sistema urbà sigui un dels seus princi-
pals recursos, tant pel rang dels nuclis que el
componen com per la seva distribució territorial.
En matèria de transport destaquen els impor-
tants esforços que s’han desenvolupat els darrers
anys, que tindran la seva continuïtat també en el
futur, per modernitzar i millorar la xarxa d’in-
fraestructures de transport i comunicacions. Es

pretén que la regió es trobi a l’alçada de qualse-
vol altra comunitat autònoma espanyola en
matèria d’infraestructures. En tercer lloc, s’hi
estudien els processos econòmics de la regió els
darrers anys, i s’analitza l’evolució dels principals
indicadors macroeconòmics, com ara el PIB, la
inflació, el sector exterior o el mercat de treball.
Per últim, s’hi estudien els processos normatius,
amb un examen dels actors implicats, i les seves
interrelacions en el desenvolupament econòmic i
social de la regió.

Al llarg del Capítol 3 s’analitzen més en detall una
sèrie de sectors i àrees sensibles de l’economia
andalusa, claus per al desenvolupament econò-
mic, social i ambiental de la regió els propers
anys. En primer lloc, es dóna una visió general de
la posició en termes econòmics de la regió res-
pecte a Espanya i Europa. En particular, s’apro-
fundeix en els senyals identificatius del retard en
renda per capita, amb la mirada posada no tant
en una comparació regional de resultats sinó en
una visió positiva de sobre quines variables cal
actuar per aconseguir el progrés a Andalusia i les
seves províncies. En aquest sentit, sobresurt la
necessitat de solucionar els problemes en el mer-
cat de treball, principal element explicatiu del
diferencial de retard entre la regió i altres econo-
mies de referència. En segon lloc, s’aborden l’es-
tructura empresarial i la capacitat per emprendre
a la regió, apuntant de nou el requisit de dissen-
yar estratègies que facilitin la dinamització
d’ambdues variables, amb l’objectiu de reduir-ne
diferències. També s’hi estudien els sectors amb
més projecció, que poden desenvolupar fenò-
mens interns de clusterització dins la regió. En
particular, es fa un estudi més detallat del clúster
turístic, el sector de l’energia solar, el Parc Tecno-
lògic d’Andalusia a Màlaga, veritable catalitzador
de la cooperació empresarial, i d’altres sectors
com ara el de productes alimentaris elaborats o
l’aeronàutic. Aquests sectors han de ser capaços
de recollir el testimoni deixat pel sector de la
construcció, i situar la regió en una nova senda de
desenvolupament econòmic. En aquest últim
sentit, una de les seccions del capítol es dedica
expressament a analitzar l’estat del sector de la
innovació, mitjançant l’estudi dels recursos que
s’hi dediquen, els resultats obtinguts i el sistema



d’innovació. Cal destacar, en aquest apartat, el
paper determinant que, segons el parer de tots
els interlocutors consultats, fa la Corporación Tec-
nológica de Andalucía, original innovació institu-
cional en si mateixa, i la palanca formidable per
al futur immediat que constitueix el Fondo Tec-
nológico, la principal beneficiària del qual serà
Andalusia. En un sector tan important per al
futur com l’innovador, la situació de la regió re-
quereix mesures urgents. Per últim, es realitza un
breu esbós de la sostenibilitat ambiental de la
regió, analitzant-ne els indicadors principals i els
processos i accions més rellevants per afavorir-la
sorgits de la iniciativa pública i privada.

El Capítol 4 se centra a resumir i reinterpretar les
conclusions obtingudes en els capítols anteriors
sota el prisma d’una matriu de debilitats, amena-
ces, fortaleses i oportunitats (DAFO), amb la vista
posada en la proposició de línies estratègiques
d’acció. No es tracta només d’elaborar una mera
llista d’elements DAFO, sinó d’extreure de la ma-
triu una visió articulada de les vies d’actuació
possible per al progrés de la regió. Per aquesta
raó, es desglossen les diferents orientacions
estratègiques en quatre grups, segons les interre-
lacions debilitats/fortaleses i amenaces/oportu-
nitats que estiguin presents. Per un costat, les
estratègies defensives busquen prendre una
posició defensiva enfront de les amenaces que
planen sobre la regió quan coexisteixen les debi-
litats. Les estratègies proactives volen aprofitar
les oportunitats existents per superar les debili-
tats de la regió. Les estratègies reactives utilitzen
les fortaleses tangibles i intangibles de la regió
per enfrontar-se a les amenaces. Per últim, les
estratègies ofensives utilitzen les fortaleses exis-
tents per aprofitar-ne les oportunitats.

L ’ e c o n o m i a  d ’A n d a l u s i a : d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 9



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 s10



2. Els processos
demogràfics,
espacials,
econòmics i 
institucionals  
2.1. Població, poblament i
dinàmica demogràfica

Si el dinamisme poblacional espanyol en l’última
dècada ha estat espectacular, a Andalusia ha
anat fins i tot més enllà, clarament impulsat per
la immigració i determinant en gran manera
les tipologies, esdeveniments i percepcions que
s’han instal·lat en l’imaginari col·lectiu espanyol
i repetit amb més o menys fidelitat en les altres

comunitats autònomes. Malament es compren-
dran molts dels esdeveniments socioeconòmics
andalusos recents, ni s’entreveuran correcta-
ment els horitzons estratègics immediatament
futurs, sense una comprensió com cal dels fenò-
mens demogràfics que s’han viscut a la regió.
Aquesta secció inicia, doncs, l’anàlisi de la po-
blació andalusa emfasitzant la seva formidable
dinàmica recent.

2.1.1. Evolució de la població

L’any 2007 Andalusia va sobrepassar els vuit mi-
lions d’habitants1, que representen el 17,8% del
total de la població espanyola, fet que la conver-
teix en la comunitat autònoma més poblada.
Aquest protagonisme demogràfic també es com-
prova a escala europea, ja que Andalusia supera la
població de dotze països de la UE-272.

Font: Cens de Població i Padró Municipal, INE
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1 Al Padró Municipal de 2007 es van comptabilitzar 8.059.461 residents a Andalusia.

2 Concretament, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Finlàndia, Irlanda, Lituània, Letònia, Eslovènia, Estònia, Xipre,
Luxemburg i Malta.



La població andalusa actual és producte de com-
plexos processos històrics succeïts els darrers
cinquanta anys que, en la major part dels casos,
han tingut sempre un denominador comú: la
mobilitat de la població. El primer període consi-
derat s’inicia durant els anys cinquanta, amb
l’intens èxode rural i la paral·lela emigració mas-
siva d’andalusos cap a les principals àrees me-
tropolitanes de l’Estat (Catalunya i Madrid) i l’ex-
terior europeu. Aquesta emigració de població
jove va ralentitzar els ritmes de creixement, 0,5%
anual en la dècada dels cinquanta i només un
0,13% en la dels seixanta. Durant els anys setan-
ta la crisi de les àrees urbanes i industrials recep-
tores (a Europa a partir de la crisi energètica de
1973 i a Espanya des de 1975), juntament amb el
desenvolupament endogen de les àrees del li-
toral turístic i alguns enclavaments industrials,
van propiciar una acceleració de la taxa de crei-
xement de la població fins al 0,72% anual mitjà
en aquest període.

La interacció de diversos factors socioeconòmics
i polítics explica que, en els vuitanta, Andalusia
superi l’estancament demogràfic dels seixanta i
pugui emprendre una nova fase d’expansió
demogràfica. En el període 1981-1991 s’assisteix
al cessament definitiu de l’emigració a l’exterior
i l’acceleració dels processos de retorn des d’Eu-
ropa i la resta d’Espanya. En aquests anys es
creen les bases de l’actual desenvolupament,
això és: la creació de la comunitat autònoma
andalusa i el procés de descentralització asso-
ciat, el fort impuls inversor dels fons estructu-
rals europeus rebuts com a conseqüència de ser
regió de l’Objectiu núm. 1, l’arrencada d’una am-
biciosa política d’infraestructures i els primers
avenços cap a una economia més diversificada i
moderna. Lògicament, el caràcter jove de l’es-
tructura demogràfica d’aquells anys juntament
amb el manteniment d’inèrcies natalistes, en
franc declivi ja a la resta d’Espanya, van influir
molt positivament en una reactivació del creixe-
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ment de la població (0,93% de mitjana anual),
sensiblement per damunt de la mitjana espa-
nyola.

En els anys noranta el creixement demogràfic es
ralentitza fins al 0,57% anual. Els canvis sociolò-
gics de la població andalusa (emancipació de la
dona i dràstica reducció de la natalitat, entre
d’altres) i els anys de recessió econòmica el 1992-
1993 van minvar la capacitat de creixement en-
dogen de la regió. Així, els ritmes de creixement
poblacional tendeixen a convergir amb la mitja-
na espanyola.

El segle XXI arrenca amb un espectacular crei-
xement, de l’1,26% de mitjana anual, la qual
cosa suposa que la regió guanya una mitjana de

109.000 habitants cada any. Per primera vegada,
el motor de creixement no es troba en les apor-
tacions endògenes, sinó en la forta atracció de
població estrangera. Andalusia passa de ser una
regió d’expulsió a convertir-se en un nou “el
dorado” per a molts estrangers. El boom immi-
gratori és propiciat per, i facilita al seu torn, una
forta expansió econòmica i l’especialització en
sectors molt intensius en mà d’obra (construc-
ció, hostaleria, agricultura de regadiu, etc.).

No obstant això, els ritmes de creixement són
molt contrastats en una comunitat tan extensa
i amb desequilibris territorials  tan pronunciats.
En el mapa següent s’ha analitzat l’evolució de
la població a escala provincial, distingint tres
períodes. Entre 1960-1981, l’èxode rural i conse-
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güent emigració va afectar molt negativament
les àrees rurals de les províncies d’interior, de
manera que aquestes van registrar unes pèr-
dues mitjanes anuals de -0,7% a Jaén i -0,5% a
Còrdova; en el conjunt del període aquestes
dues províncies van perdre 107 i 82 mil habitants,
respectivament. L’estrall de la crisi de les àrees
rurals també es va deixar notar a les comarques
d’interior de Granada (-0,15%) o els discrets crei-
xements de Huelva (0,2%) i Almeria (0,5%).
Aquesta situació contrasta amb el dinamisme
de les àrees turístiques i més urbanitzades de la
província de Màlaga, amb un creixement mitjà
anual de l’1,4%, la qual cosa representa 244 mil
habitants per a tot el període. En termes relatius,
Cadis va ser la segona província que més va créi-
xer, 1% de mitjana anual; aquest creixement es
concentra en les àrees urbanes i industrials de
Badia de Cadis i Camp de Gibraltar. Sevilla va
registrar igualment un creixement relatiu per
sobre de la mitjana regional, 0,9%, i en termes
absoluts gairebé va igualar la xifra de Màlaga,
234 mil habitants.

En el segon període considerat, entre 1981 i
2001, la recuperació i desenvolupament demo-
gràfics són una pauta comuna. El més positiu és
que s’inverteix la tendència regressiva de les
províncies de Granada, Còrdova i Jaén, encara
que aquesta darrera tingui un creixement pràc-
ticament nul. L’ascens més notable es produeix
a Almeria, que amb un 1,5% de mitjana anual
lidera el conjunt regional, gràcies a l’empenta
econòmica de l’agricultura de regadiu i el turis-
me. Entre les províncies que més creixien en el
període anterior, Màlaga i Sevilla retrocedeixen
lleugerament, 1,2% i 0,8%, respectivament, men-
tre que Cadis perd dinamisme, 0,6%.

El present segle XXI confirma gran part de les
tendències observades els anys noranta. La
recuperació de les províncies de l’interior, Còr-
dova i Jaén, és un fet, encara que els seus ritmes
de creixement continuen allunyats de la mitja-
na regional. La província de Sevilla mostra un
creixement semblant als períodes anteriors,
encara que ara per primera vegada no aconse-

gueix superar la mitjana autonòmica. De nou, el
major dinamisme es concentra a les àrees cos-
taneres. Els creixements són espectaculars a
Almeria i Màlaga, 2,9% i 2,5% de mitjana anual
respectivament, com a conseqüència de la
intensa expansió econòmica, juntament amb la
forta atracció de població estrangera. L’evolució
és pròxima a la mitjana en les altres províncies
amb litoral, Huelva, Cadis i Granada, però pot
presagiar un major protagonisme a curt termi-
ni, especialment a les àrees de difusió de les
activitats turístiques i immobiliàries.

Aquest desenvolupament demogràfic, en suma,
ha revelat la capacitat de la regió per revertir
cicles demogràfics adversos i potenciar un crei-
xement endogen més o menys convencional.
D’altra banda, adverteix sobre la necessitat d’a-
vançar en la integració i capacitació d’una
àmplia població nouvinguda que continuï sus-
tentant el creixement econòmic de la regió en el
si d’una estructura productiva més avançada.

2.1.2. Variables demogràfiques

El dinamisme natural de la població andalusa o,
el que és el mateix, el saldo entre naixements
i defuncions, és netament superior al de la mit-
jana espanyola. Aquesta circumstància es com-
prova en les dades de l’últim any disponible: el
2006 Andalusia presenta la taxa de mortalitat
més reduïda (7,9 per mil habitants, enfront de
8,13 per mil a Espanya), derivat d’una població
menys envellida, i, sobretot, una taxa de natali-
tat més elevada (12,2 per mil, enfront de 10,9 per
mil). Aquest major dinamisme ha estat una
constant històrica, producte d’una societat més
natalista. No obstant això, si atenem a l’evolució
de la dinàmica natural, com es mostra en el grà-
fic següent, Andalusia mostra un ritme gairebé
semblant a la mitjana espanyola. Entre 1985 i
1998, la transició demogràfica va significar per a
Andalusia una brusca caiguda de la natalitat, de
14,6 a 9,2 per mil habitants, i un gradual incre-
ment de la mortalitat pel major envelliment de
la població, de 7,8 a 8,5 per mil. Des de finals del
segle XX s’inicia una fase de recuperació de la
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natalitat motivada per la contribució creixent de
la població immigrant. En els últims anys també
s’aprecia una convergència amb el conjunt d’Es-
panya, i, per això, el diferencial de creixement
natural a favor d’Andalusia és menys pronunciat
(de 3,04 punts el 1985 a 1,71 punts el 2006).

L’estructura per edats i sexes de la població an-
dalusa dibuixa una piràmide regressiva caracte-
rística de les societats modernes, derivada de
l’estrenyiment de les generacions joves i l’incre-
ment de les generacions majors. Però en realit-
zar una anàlisi comparada amb la mitjana es-
panyola, vegeu el gràfic següent, l’estructura
andalusa mostra certes particularitats. La més
evident és el major pes de les generacions joves
andaluses de 0 a 24 anys. En les generacions

entre 25 i 54 anys, que representen el gros de la
població en edat de treballar, les diferències són
mínimes entre ambdues estructures. Finalment,
a partir dels 55 anys la proporció de les genera-
cions andaluses és menor, la qual cosa evidencia
una estructura menys envellida.
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En la taula següent es recullen diversos indica-
dors clau per conèixer la situació actual i les
perspectives de futur de l’estructura demogràfi-
ca andalusa. A més de la comparativa amb
Espanya, conté una anàlisi provincial. La menor
taxa de dependència i envelliment, juntament
amb un major reemplaçament i maternitat, po-
sicionen amb avantatge Andalusia. Al contrari, la
regió presenta un lleuger desavantatge en la
proporció de població entre 25 i 39 anys i l’índex
de tendència. A escala provincial s’identifiquen
contrastos molt marcats. Almeria i Cadis presen-
ten les estructures demogràfiques més joves i
dinàmiques. Al contrari, a les províncies de Jaén,
Còrdova i Granada el desavantatge és aprecia-
ble, tant respecte a la mitjana autonòmica com
a la nacional. Així, per exemple, la taxa d’envelli-
ment de Jaén és 3,2 punts per sobre de la mitja-
na regional i 1,2 respecte a la mitjana espanyola.
La resta de províncies, Huelva, Màlaga i Sevilla,
mostren una estructura pròxima a la mitjana
andalusa.

2.1.3. Processos migratoris i
població estrangera

Històricament, Andalusia ha estat una terra
d’emigrants. Aquesta tradició es remunta als
corrents emigratoris cap a Amèrica, especial-
ment significatius en les províncies andaluses
de l’arc atlàntic, i que van aconseguir el seu
màxim apogeu entre finals del segle XIX i princi-
pis del XX. Però, sense cap dubte, els dos esdeve-
niments de major incidència demogràfica es van
produir en la segona mitat del segle XX: l’èxode
rural i l’emigració exterior. La modernització de
l’agricultura i les penúries socioeconòmiques del
camp andalús dels anys cinquanta i seixanta van
propiciar l’emigració massiva de joves rurals. Les
principals ciutats de la regió i les àrees turísti-
ques del litoral se’n van beneficiar, però només
van poder absorbir-ne una part. Molts altres
andalusos van haver de trobar el seu futur fora.
En els anys seixanta el creixement econòmic
dels països d’Europa occidental va generar una
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intensa emigració laboral d’espanyols, amb un
notable protagonisme dels andalusos. L’alterna-
tiva internacional es va truncar dràsticament a
partir de la crisi de 1973: els països europeus van
adoptar polítiques d’immigració restrictives i la
majoria dels emigrants van optar per tornar.
Gran part d’aquests retornats no van tornar a
Andalusia, sinó que van preferir instal·lar-se en
altres comunitats. En l’actualitat només es
comptabilitzen 135 mil andalusos que resideixen
a l’estranger, més de la mitat dels quals es tro-
ben en tres països: França, Alemanya i Argentina.

Respecte als fluxos migratoris amb altres comu-
nitats, les àrees urbanoindustrials de Catalunya i
Madrid i, en segona instància, les zones turísti-
ques de València i Balears van acaparar el gros
de l’emigració andalusa. En l’actualitat es comp-
tabilitzaven gairebé 1,6 milions d’andalusos de
naixement que resideixen en una altra comu-

nitat autònoma (vegeu el gràfic del mapa se-
güent). Catalunya, amb més de 700 mil, seguida
de Madrid i la Comunitat Valenciana concentren
el 76,5% d’aquests emigrants andalusos. No obs-
tant això, el significat d’aquest col·lectiu està
decreixent de manera imparable, pel retorn o la
desaparició de les generacions que van emigrar.
En els últims anys les mitjanes de retorn3 ascen-
deixen a més de quatre mil habitants anuals.

El procés emigratori va ser molt desigual al terri-
tori. Les diferències provincials es dedueixen
fàcilment en comprovar el volum i pes relatiu
que aconsegueixen els andalusos residents en
altres comunitats (vegeu el mapa següent). Els
habitants de Jaén, Còrdova i Granada van ser els
més propensos a emigrar, i en conjunt concen-
tren gairebé el 60% de tots els efectius. El cas de
Jaén és especialment extrem, ja que es compta-
bilitzen més de 350 mil habitants que resideixen
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Indicadors demogràfics (2007)
Dependència Envelliment Adults Reempla- Maternitat Tendència

joves çament

Espanya 44,9% 16,7% 25,6% 137,1% 19,4% 105,8%

Andalusia 44,6% 14,6% 25,3% 156,4% 20,5% 102,4%

Almeria 41,5% 12,7% 27,7% 190,4% 21,5% 103,4%

Cadis 41,9% 12,8% 25,8% 159,3% 21,2% 105,7%

Còrdova 49,3% 17,2% 23,1% 149,3% 20,0% 98,8%

Granada 46,0% 16,2% 24,5% 157,2% 18,2% 96,1%

Huelva 43,7% 14,7% 26,2% 161,6% 19,6% 101,4%

Jaén 52,2% 17,9% 22,5% 157,9% 19,9% 93,5%

Màlaga 43,3% 14,2% 25,7% 143,7% 20,7% 105,1%

Sevilla 43,7% 13,8% 26,1% 155,6% 21,3% 105,4%

Dependència: Població de 0-15 anys i 65 i més anys entre 16-64 anys
Envelliment: Població de 65 i més anys entre el total
Adults joves: Població de 25-39 anys sobre el total

Reemplaçament: Població de 20-29 anys entre 55-64 anys
Maternitat: Infants de 0-4 anys entre dones de 15-49 anys
Tendència: Infants de 0-4 anys entre infants de 5-9 anys

Font: Padró Municipal 2007, INE

3 Entre les diferents iniciatives a favor del retorn portades a terme pel govern andalús destaca la Llei Reguladora de
l’Estatut dels Andalusos al Món, de març de 2006. Aquesta llei proporciona als emigrants andalusos a l’exterior, tant
en un altre país com en altra comunitat autònoma, avantatges i drets molt útils si decideixen tornar.



en una altra comunitat, xifra que representa
més del 50% de la seva població actual. A Còrdo-
va i Granada, aquest col·lectiu també és molt
representatiu, al voltant d’un terç de la seva
població. No hi ha dubte que els factors que van
propiciar-ne la sortida (reconversió agrària, medi
rural superpoblat per als recursos disponibles,
escassa diversificació econòmica, etc.) van ser
més acusats en aquestes províncies que a la
resta de la comunitat.

Com s’ha mencionat més amunt, Andalusia s’ha
convertit en una regió d’immigrants en molt
poc temps. En el gràfic següent s’aprecia clara-
ment aquesta ràpida evolució. Des de la segona
meitat dels anys noranta, el saldo migratori
amb l’exterior esdevé el fenomen demogràfic
més destacat. Al començament, l’entrada d’im-

migrants estrangers va ser poc quantiosa, però
suficient per compensar les pèrdues del saldo
migratori amb la resta d’Espanya. L’arrencada o
boom immigratori es produeix a partir de 1999 i
aconsegueix el seu punt àlgid entre el 2004 i
2006, moment en el qual els guanys del saldo
migratori exterior superen els 80 mil habitants
anuals. Un altre fet destacable és que des de
2001 el balanç migratori amb la resta d’Espanya
deixa de ser negatiu, encara que és necessari
apuntar que gran part d’aquests guanys són
producte del retorn dels emigrants andalusos
en edat de jubilació, i que continua existint una
emigració selectiva de joves andalusos.

Andalusia depèn cada vegada més de les aporta-
cions de la població estrangera. Entre 1999 i 2007
la població es va incrementar en 754 mil habi-
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tants, el 56% dels quals van ser immigrants
estrangers; mentre que en la variació interanual
entre 1998-1999 els estrangers només represen-
taven un 15%, com es mostra en el gràfic següent.

Segons dades publicades en el Padró de 2007,
Andalusia comptava amb 526.942 estrangers,
que representen un 6,6% de la població, tres
punts per sota de la mitjana nacional. El feno-
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men de la immigració té un impacte territorial
molt desigual. En el mapa següent s’ha analitzat
el pes relatiu dels estrangers sobre el total de
població. La proporció és molt alta a Almeria i
Màlaga, amb 179 i 144 estrangers per mil habi-
tants, respectivament. En total, ambdues provín-
cies concentren el 63,2% dels estrangers d’Anda-
lusia. Les ràtios de la resta de províncies són poc
significatives i molt per sota de la mitjana nacio-
nal: Còrdova, Jaén, Sevilla i Cadis no superen els
30 estrangers per mil habitants, i només les pro-
víncies de Granada i Huelva s’acosten a la mitja-
na regional.

En el mapa també s’analitza l’origen dels estran-
gers. El grup més nombrós correspon als països
de la UE-25, que aglutinen el 37%, tretze punts
per sobre de la mitjana espanyola. La motivació

principal d’aquests estrangers per immigrar no
és de tipus laboral, sinó el desig d’instal·lar-se en
el litoral andalús atrets pel clima, l’abundant
oferta residencial i les infraestructures de trans-
port aeri. D’aquesta manera, el litoral andalús
atrau milers de jubilats europeus, i es converteix
en una “Florida” per a Europa. El percentatge
d’estrangers procedents de la UE-25 és altíssim a
Màlaga, 41,1% del total, la qual cosa demostra el
lideratge turisticoresidencial d’aquesta provín-
cia, però al mateix temps s’observa com aquest
procés avança notablement en les altres provín-
cies amb litoral.

La resta de població estrangera es pot qualificar
bàsicament com a immigrants per motivacions
laborals. Sota aquestes circumstàncies, el col·lec-
tiu més representatiu correspon als països llati-
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Estrangers a Andalusia i províncies: col·lectius principals,
nombre absolut i pes relatiu (2007)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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noamericans, el 22,9% dels estrangers, però
aquesta proporció és sensiblement inferior al
34,7% que es registra en la mitjana espanyola.
Els estrangers d’origen marroquí, un 16,2% (4,3
punts per sobre de la mitjana espanyola), es
localitzen preferentment a les àrees d’agricultu-
ra intensiva de regadiu i, per això, no és casual
que la província d’Almeria concentri el 40,5% de
tots els marroquins residents a Andalusia. La
forta vocació agrícola i oliverera de Jaén també
explica que gairebé un terç dels seus estrangers
siguin de nacionalitat marroquina. En tercer lloc,
11,4%, se situa el grup format per romanesos i
búlgars, que s’han desagregat dels països de la
UE, ja que essencialment pertanyen a la catego-
ria d’immigrants de tipus laboral. A escala pro-
vincial, els romanesos i búlgars tenen un pes
relatiu molt significatiu a Còrdova (25,9%), Huel-
va (25%) i Almeria (18,2%).

L’actual situació econòmica, especialment viru-
lenta en sectors molt intensius en mà d’obra
estrangera com ara la construcció, planteja
incerteses a curt termini. És molt previsible que
l’entrada d’immigrants es desacceleri a curt ter-
mini per la crisi d’aquest sector, que ha estat un
dels principals motors de creixement i atracció
del litoral andalús. Però també és previsible que,
un cop superades les dificultats econòmiques,
els fluxos d’immigració es reactivin de nou.

2.2. Processos espacials
El territori andalús, ric per la seva densa jerar-
quia urbana i complex per les dificultats secu-
lars per al desplegament de les infraestructures
necessàries per cohesionar-lo, ha registrat pro-
fundes transformacions amb l’articulació de les
seves grans àrees metropolitanes, en un context
de ràpid creixement demogràfic i l’aparició d’in-
fraestructures de transport avançat com l’Alta
Velocitat. Molt ha canviat el panorama i, sens
dubte, això ha motivat l’exercici econòmic obser-
vat. Els processos espacials són, doncs, en una
regió tan extensa i diversa com Andalusia, espe-
cialment rellevants en un diagnòstic estratègic
com el que s’aborda en aquest volum.

En cap altra regió espanyola la jerarquia urbana
presenta una riquesa de nivells, una densitat
d’interrelacions urbanes i rurals i un dinamisme
metropolità com a Andalusia. L’intens èxode
rural dels anys seixanta gairebé no va aconse-
guir desdibuixar una distribució de nuclis de
població que s’ha vist extraordinàriament dina-
mitzada en les dues últimes dècades. A una dis-
tribució de per si diversificada i complexa, s’hi
ha sumat un dels fenòmens més marcats d’es-
pecialització metropolitana d’Europa, amb l’e-
mergència de gairebé una desena d’àrees
metropolitanes, algunes de les quals d’enverga-
dura europea, que naturalment reclamen una
redefinició de les estructures de transport i ser-
veis públics i que constitueixen un formidable
potencial per al desenvolupament futur de la
regió a mesura que l’especialització econòmica
que s’hi apunta va prenent cos.

La mateixa evolució d’aquesta jerarquia urbana i
la posició geoestratègica de la regió en el con-
junt espanyol i en la confluència transfronterera
i transcontinental en què se situa determinen la
necessitat de completar les seves xarxes de
transport i de tancar totes les seves baules es-
tratègiques. Això malgrat el gran impuls que les
infraestructures de transport han registrat a la
regió, que ha cremat etapes adoptant mitjans de
transport avançats de manera capdavantera res-
pecte a la resta d’Espanya.

2.2.1. Sistema urbanoterritorial
andalús: transformacions
recents

Una estructura territorial complexa i diversa
El sistema urbà és un dels principals recursos
d’Andalusia, a causa tant del rang dels nuclis que
el componen com de la seva forma de distribució
territorial. Els seus 87.598 km2 de superfície con-
verteixen Andalusia en la segona comunitat
autònoma espanyola per extensió, després de
Castella i Lleó. Representa el 17,4% del territori
espanyol i el 3,7% de la Unió Europea. Supera en
extensió països com ara Bèlgica, Holanda, Dina-
marca i Àustria i gairebé iguala Portugal.
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La gran extensió territorial i àmplia població han
comportat històricament certs desequilibris
territorials en el desenvolupament econòmic,
social i cultural. En les últimes dècades, la con-
centració d’activitats econòmiques i població en
les franges costaneres i grans àrees metropolita-
nes ha accelerat aquests desequilibris. No obs-
tant això, en el seu conjunt, la malla urbana
d’Andalusia presenta una de les estructures més
equilibrades de les regions espanyoles, la qual
cosa facilita l’ordenació territorial, les seves fun-
cions d’articulació i el desplegament de les
infraestructures i els serveis públics.

Amb una densitat aproximada de 92 habitants
per kilòmetre quadrat (per al conjunt d’Espanya
és 89), la població està distribuïda de manera
molt desigual en el territori. Andalusia està com-
posta per 770 municipis i 2.707 nuclis de pobla-
ció. Els 10.467 habitants de mitjana per municipi
gairebé dupliquen la ràtio nacional (5.563), la
qual cosa implica municipis més grans des del
punt de vista demogràfic i de major viabilitat
operativa. Una altra peculiaritat és el model
territorial concentrat, enfront de l’atomització o

dispersió d’altres regions. A Andalusia es comp-
tabilitzen 2.707 nuclis habitats, la qual cosa
suposa una ràtio mitjana de 2.977 habitants per
nucli, gairebé tres vegades més que la mitjana
espanyola (1.226).

A Andalusia hi ha una gran varietat de tipologies
de poblament. S’han identificat vuit intervals de
poblament. Encara que la mitjana municipal
sobrepassi els 10.000 habitants, en la pràctica
només 116 municipis, d’un total de 770, aconse-
gueixen superar aquest llindar de població, usat
per l’Institut Nacional d’Estadística per definir
un nucli de tipus urbà. No obstant això, el nivell
d’urbanització d’Andalusia es considera molt
elevat, ja que aquests 116 municipis concentren
el 80% de la població.

La cúspide urbana està representada per les ciu-
tats de Sevilla i Màlaga. La seva dimensió de
població els atorga un estatus de gran ciutat, en
formar part del grup de les sis ciutats espanyo-
les per damunt del mig milió d’habitants. La
resta de capitals provincials es consideren de
grandària mitjana o gran, en aconseguir superar
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el llindar de 100.000 habitants, segons pot apre-
ciar-se en el gràfic adjunt Hi cal afegir altres
quatre municipis, Jerez de la Frontera, Marbella,
Dos Hermanas i Algesires. En total, aquests
dotze municipis acaparen el 36,7% de la població
andalusa.

L’esglaó urbà següent està configurat per setze
ciutats de grandària mitjana, entre 50.000 i
100.000 habitants. La majoria d’aquestes ciutats
s’han desenvolupat a l’empara del turisme de la
costa mediterrània: Vélez-Màlaga, Fuengirola,
Mijas, Estepona, Torremolinos i Benalmádena, en
el litoral malagueny; El Ejido i Roquetas de Mar, a
Almeria, i Motril, a Granada. El Ejido4 mereix una
menció especial, en encarnar el paradigma del
model de desenvolupament d’Almeria basat en
l’agricultura intensiva, la construcció i el turisme
de “sol i platja”. En la costa atlàntica destaca el
creixement de tres municipis gaditans, San Fer-
nando, El Port de Santa Maria i Chiclana de la
Frontera, on, a més del turisme, s’han beneficiat
de l’expansió urbanisticoresidencial de l’àrea
metropolitana de Badia de Cadis. En els altres
dos municipis gaditans dins d’aquest interval de
població, Sanlúcar de Barrameda, al nord-est, i La
Línia de la Concepció, enclavada en l’extrem
oriental de la comarca del Camp de Gibraltar, el
creixement ha estat sensiblement més discret.

Finalment, en aquesta llista només surten dos
municipis de l’interior: Alcalá de Guadaira, el
segon nucli de l’àrea metropolitana de Sevilla, i
Linares, un dels principals pols industrials de la
província de Jaén.

L’estrat entre 20.000 i 50.000 habitants és molt
nombrós (47 municipis) i presenta una gran
diversitat territorial. Segons les seves caracterís-
tiques funcionals i localització geogràfica, s’han
identificat tres tipologies. Quinze municipis es
consideren ciutats satèl·lit5 de les àrees metropo-
litanes, entre les quals destaquen Sevilla i Màla-
ga, amb set i quatre municipis respectivament.
Dotze són municipis costaners6. Finalment, la
categoria més nombrosa correspon als municipis
d’interior7, 21, molts dels quals “agrociutats”, és a
dir, enclavaments urbans en entorns rurals amb
gran pes de les activitats agràries. L’agrociutat és
un fenomen característic del sistema urbà rural
andalús, en què l’alta productivitat de les terres,
unida a un sistema de propietat latifundista,
determina l’aparició de nuclis de població que
tradicionalment han servit de contrapès territo-
rial al desenvolupament urbà de la costa. Els ser-
veis derivats de la seva funció de capçaleres co-
marcals, les noves infraestructures de transport,
juntament amb les activitats de transformació
agroalimentària i la creació de polígons indus-
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4 El Ejido exemplifica el model de desenvolupament seguit per molts municipis del litoral andalús. L’agricultura
intensiva d’hivernacle ha estat el motor de creixement, al voltant del qual s’ha generat una potent indústria
auxiliar de comercialització dels productes hortícoles a nivell nacional i internacional. El segon pilar econòmic d’El
Ejido s’ha estructurat a partir del combinat format pel turisme i les activitats immobiliàries de la franja costera. No
obstant això, l’intens creixement econòmic no està exempt de greus problemes socials i ambientals. El creixement
ha generat una elevada concentració d’immigrant estrangers, un terç de la població d’El Ejido, fet que genera amb
força freqüència situacions d’explotació laboral i segregació en àrees d’infrahabitatge. Els problemes mediambien-
tals d’El Ejido i, en general, de gairebé tot el litoral d’Almeria, es deriven de l’agricultura intensiva, tant en deteriora-
ment del paisatge (l’anomenat “mar de plàstic”) com en la sobreexplotació dels jaciments aqüífers, sense oblidar la
creixent ocupació residencial de la franja costera.
5 Els municipis metropolitans són: Mairena del Aljarafe, Los Palacios y Villafranca, La Rinconada, Carmona, Coria del
Río, Camas i Tomares, a l’àrea metropolitana (AM) de Sevilla; Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín i Rincón
de la Victoria a l’àrea metropolitana de Màlaga; San Roque i Los Barrios, a l’àrea metropolitana de Campo de Gibral-
tar; Armilla, a l’àrea metropolitana de Granada; i Puerto Real, a l’àrea metropolitana de la Badia de Cadis.
6 Tres per província a Almeria (Níjar, Adra i Vícar), Cadis (Rota, Barbate i Conil de la Frontera) i Huelva (Lepe, Almonte
i Isla Cristina), i només un a les províncies de Granada (Almuñécar) i Màlaga (Nerja).
7 Els municipis entre 20 i 50 mil habitants localitzats a les comarques rurals de l’interior presenten la distribució
provincial següent: 7 a Còrdova (Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba, Baena, Cabra i Palma del Río); 4 a
Jaén (Andújar, Úbeda, Martos i Alcalá la Real); 4 a Sevilla (Utrera, Écija, Morón de la Frontera i Lebrija); 3 a Granada
(Baza, Loja i Guadix); 2 a Màlaga (Antequera i Ronda), i 1 a Cadis (Arcos de la Frontera).



trials marquen les pautes del desenvolupament
d’aquests nuclis.

L’últim esglaó urbà, entre 10.000 i 20.000 habi-
tants, està representat per 73 municipis. Els més
dinàmics es localitzen a les àrees metropolita-
nes8, el creixement de les quals per al període
1998-2007 va ser del 27%. Més enllà d’aquests
àmbits metropolitans, en els 39 municipis res-
tants el creixement va ser sensiblement inferior,
un 10,1%, i lògicament es donen realitats molt
contrastades: des de municipis costaners amb
espectaculars creixements, com Manilva a Màla-
ga (125,7%), fins a pronunciats declivis socioeco-
nòmics, cas de Peñarroya-Pueblonuevo a Còrdova
(-12,4%). Entre els municipis de l’interior, 29, de
nou les agrociutats cobren un especial protago-
nisme en les províncies de Sevilla, Còrdova i Jaén.

La resta de nivells de poblament, com que se
situen per sota del llindar dels deu mil habitants,
es consideren rurals. La seva presència és molt
alta quant al nombre de municipis, però en ter-
mes demogràfics el seu significat és exigu, com
es mostra en el gràfic següent. Bon exemple d’ai-
xò és l’últim esglaó representat, per sota dels
2.000 habitants: el 40,3% dels municipis, per
només un 3,4% de la població andalusa. La seva
estructura econòmica acostuma a estar marcada
per l’escassa diversitat i la forta dependència res-
pecte al sector agropecuari. Des del punt de vista
geogràfic, predominen les àrees muntanyoses o
serranes, amb pitjors comunicacions: l’entorn de
Sierra Morena (al nord de les províncies de Huel-
va, Sevilla i Còrdova), i les Serralades Penibètiques
(a Jaén i les comarques d’interior de Cadis, Màla-
ga, Granada i Almeria).
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Ciutats intermèdies andaluses
Rang I: 50.001-100.000 hab. Rang II: 20.001-50.000 hab.

Metropolitans Metropolitans
Per Províncies: Costa Interior

Costa Interior
Costa Interior

Costa Interior

Almeria 1 1 1 2

Cadis 4 1 3 3 1

Còrdova 7

Granada 1 1 1 3

Huelva 3

Jaén 1 4

Màlaga 4 2 4 1 2

Sevilla 1 7 4

Totals
Nre. Municipis 9 1 5 1 8 8 10 21

Població 2007 631.282 66.089 330.506 61.262 218.954 230.692 232.228 617.116

Ràtio per municipi 70.142 66.089 66.101 61.262 27.369 28.837 23.223 29.386

Creixement 1998-2007 36,8% 17,5% 29,8% 4,9% 36,2% 18,0% 22,4% 6,3%

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal

8 Els municipis metropolitans d’aquest interval de població són 34, 12 dels quals pertanyen a l’àrea metropolitana de
Granada i 11, a l’àrea metropolitana de Sevilla i, en menor mesura, es troben a les àrees metropolitanes de Huelva (4),
Jaén (3), Màlaga (2) i Almeria (1).



L’expansió metropolitana 
El sistema urbà andalús s’ha transformat pro-
fundament pels processos de reestructuració
productiva i globalització econòmica iniciats fa
ja gairebé tres dècades.

La concentració del creixement a Andalusia és
extrema. Vuit dels deu municipis andalusos que
han experimentat els majors creixements abso-
luts entre 1998 i el 2007 es troben a la costa
malaguenya (Màlaga capital, Marbella, Mijas,
Benalmádena, Torremolinos i Estepona) i la costa
d’Almeria (Roquetas de Mar i El Ejido). Els altres
dos casos corresponen a grans nodes que encap-
çalen l’expansió metropolitana: Dos Hermanas,
a l’àrea metropolitana de Sevilla, i Jerez de la
Frontera, a l’àrea metropolitana de la Badia de
Cadis. L’increment de població d’aquests deu
municipis va suposar 260.000 habitants, gaire-
bé un terç del total d’Andalusia.

El fenomen metropolità té com a contrapartida
un menor dinamisme de les ciutats centrals, o
fins i tot decreixement. Aquest és el cas de Cadis,
que va ser el municipi que més població va per-
dre en el període analitzat (-14.575 habitants,
-10,2%). Granada i Sevilla també van tenir un
comportament regressiu, -2,2% i -0,4%, respecti-
vament.

Enfront dels creixements, concentrats a les cos-
tes i les àrees metropolitanes, el 41,2% dels
municipis andalusos (317 de 770) ha registrat
pèrdues de població en el període 1998-2007.
Les majors regressions es concentren a les
comarques rurals d’interior.

No obstant això, les agrociutats de l’interior, grà-
cies a l’èxit d’algunes experiències econòmiques
de caràcter endogen posades en marxa en els
últims anys, han mostrat un cert dinamisme
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socioeconòmic, enfront del declivi de períodes
anteriors. En conjunt, les 21 agrociutats de
20.000 a 50.000 habitants van tenir una evolu-
ció positiva (variació del 6,3% en el període 1998-
2007), i només dos casos, Morón de la Frontera i
Guadix, van perdre població.

En el gràfic següent s’ha representat l’evolució
dels vuit estrats de població analitzats. Les ciu-
tats d’entre 50.000 i 100.000 habitants van
mostrar el major creixement, amb una variació
del 37,2% i una contribució neta al creixement de

la regió del 35,9%. Les segueix el grup de grans
ciutats andaluses d’entre 100.000 i mig milió
d’habitants amb un menor creixement relatiu
(21,9%), però un major pes en el creixement
regional (37,1%). Les ciutats de petita i mitjana
grandària, de 10.000 a 50.000 habitants també
van tenir un comportament destacable. Al con-
trari, la resta d’intervals va registrar increments
poc destacats, quan no negatius, en els munici-
pis de tipus rural.
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30%

20%

10%

0%

40%

5.001-
10.000< 2.001

2.001-
5.000

20.001-
50.000

10.001-
20.000

100.001-
500.000

50.001-
100.000

-10%

Variació % sobre total població Andalusia
Variació % del mateix interval

Evolució demogràfica de la jerarquia de poblament andalús (1998-2007)

> 500.000

-5,2
-1,8

1,4 1,1

-4,2 -4,0

7,5 8,8
13,9

19,3

37,235,9

21,9

37,1

2,5 3,7

Estrats municipals de poblament

L’expansió de les àrees metropolitanes és el
fenomen territorial de més significat a Andalu-
sia. En l’actualitat, més de 5 milions d’andalusos
resideixen en els municipis de les nou àrees
metropolitanes identificades, la qual cosa supo-
sa el 62,7% de la població.

Les àrees metropolitanes d’Andalusia identifica-
des en el mapa adjunt són: Sevilla, Màlaga-Costa
del Sol, Badia de Cadis, Granada, Còrdova, Alme-
ria-El Ejido, Camp de Gibraltar/Badia d’Algesires,
Huelva i Jaén.



En el gràfic adjunt, es mostra la jerarquia de les
àrees metropolitanes a partir de la seva pobla-
ció. Les ciutats de Sevilla i Màlaga s’inclouen
dins de les cinquanta àrees metropolitanes de
la Unió Europea amb més d’1 milió d’habitants.
Sevilla se situa en el lloc 33, mentre que Màlaga
ho fa en el 47. El rang metropolità de Sevilla és
semblant al de ciutats rellevants del continent,
com ara Rotterdam, Marsella i Porto, totes
aquestes a l’entorn d’1,4 milions d’habitants.
Atenent al rànquing mundial, apareixen en els
llocs 318 i 422, respectivament, d’una llista de
470 àrees metropolitanes considerades. La resta
d’àrees metropolitanes té un paper menys des-
tacat, i només dues aconsegueixen superar el
llindar de mig milió d’habitants: Badia de Cadis
i Granada.

Les característiques són comunes, però no per
això s’han de menysprear la diversitat de fun-
cions, magnituds territorials, fases temporals i
fenòmens territorials singulars per a cada una
de les nou àrees metropolitanes.

Les primeres àrees metropolitanes que es van
desenvolupar van ser Màlaga-Costa del Sol, Sevi-
lla i les dues àrees gaditanes. Es remunten cap a
la meitat de la dècada dels setanta i comença-
ments dels vuitanta, però el gran auge urbanís-
tic no es produeix fins als anys noranta i conti-
nua amb força en la dècada actual. La resta de
casos es desenvolupen més tard: l’arrencada té
lloc a finals dels vuitanta i la fase de major
expansió s’ha produït al començament del segle
XXI. No obstant això, algunes d’aquestes àrees a
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Jerarquía urbana d’Andalusia: àrees metropolitanes
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penes són articulades, com ara Còrdova i Jaén,
per la qual cosa la seva àrea d’influència encara
és molt limitada, tant territorialment com
socioeconòmica.

A la costa, les dues àrees gaditanes, Almeria-El
Ejido i Màlaga-Costa del Sol, són de caràcter més
conurbat que les de l’interior. Presenten una
estructura polinuclear, constituïda per ciutats de
grandària mitjana la progressiva interdependèn-
cia de la qual és la que va conformant l’àrea
metropolitana. Al contrari, les de l’interior, Sevi-
lla, Granada, Còrdova i Jaén, adopten un model
més senzill: una ciutat central de gran dimensió
poblacional, i el creixement i expansió territorial
i descentralització de l’activitat residencial que
dóna lloc a l’aglomeració urbana o nebulosa de
ciutats dormitori.

2.2.2. Els transports com a factor
estratègic

La situació geoestratègica d’Andalusia ve de-
terminada, fonamentalment, per la seva posició
com a porta de comunicació entre l’Atlàntic i el

Mediterrani, i entre Europa i Àfrica, i com a pas
obligat de les rutes entre Àsia i la zona central
d’Europa i les rutes entre Amèrica i el Mediterrani.

El sistema de transports ha estat considerat his-
tòricament com una de les limitacions més
potents per al desenvolupament econòmic i
territorial d’Andalusia. L’important esforç inver-
sor realitzat a les dues últimes dècades ha per-
mès, no obstant això, dotar el territori d’unes
infraestructures de transports renovades, la
qual cosa ha contribuït a superar part de les his-
tòriques deficiències del sistema de comunica-
cions.

Els avantatges derivats de la posició estratègica
d’Andalusia es veuen reforçats pel desenvolupa-
ment aconseguit per les infraestructures de
transport:

• Un potent sistema portuari basat en 10 ports
comercials, 3 a l’Atlàntic i 7 al Mediterrani, que
mouen més de 100 milions de tones de merca-
deries/any, al voltant de la quarta part del tràn-
sit portuari total espanyol.
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• Una xarxa de 6 aeroports que mouen més de
22 milions de passatgers (dades d’AENA de
l’any 2007).

• Una xarxa de carreteres de gran capacitat que
interconnecta els grans centres urbans inter-
nament i amb la xarxa espanyola i europea.

• Una xarxa ferroviària que connecta el sistema
portuari i les grans ciutats amb el conjunt d’Es-
panya i Europa. Compta a més, amb connexió
específica d’alta velocitat ferroviària, actual o
en projecte, per al conjunt del sistema urbà
andalús.

Culminar els eixos de la xarxa viària de gran
capacitat, assegurar l’accessibilitat de cada
àmbit territorial d’Andalusia, desenvolupar un
ambiciós projecte de modernització de la xarxa
ferroviària tant de viatgers com de mercaderies i

dotar els nodes bàsics del sistema de transports
de les infraestructures i serveis que afavoreixin
la intermodalitat (ports, aeroports, estacions
centrals, plataformes logístiques) són els grans
reptes que té plantejats Andalusia.

Les infraestructures de transport i comunica-
cions constitueixen un element de primer ordre
per millorar la qualitat de vida dels andalusos, la
competitivitat de l’economia i la cohesió territo-
rial.

Cap a una mobilitat sostenible 
metropolitana
La modernització d’Andalusia en matèria de
transports està apostant decididament pel de-
senvolupament de la mobilitat sostenible ferro-
viària. Amb això busca assegurar la mobilitat
local de les àrees metropolitanes i la interconne-
xió dels nou centres regionals andalusos. A fi
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Xarxa de comunicacions d’Andalusia. Horitzó PEIT 2020

Xarxa viària d’alta capacitat

Línies AVE operatives el 2008
Ferrocarril d’altes prestacions: horitzó PEIT 2020

Xarxa viària d’alta capacitat: horitzó PEIT 2020
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d’aprofitar els avantatges del transport públic, la
Junta d’Andalusia ha promogut la creació de
quatre consorcis de transport metropolitans9:
Sevilla, Màlaga, Granada i Cadis. D’altra banda, la
Junta està creant noves infraestructures i mit-
jans de transport públic, més sostenibles i com-
petitius, com són les noves línies de metro a
Sevilla, Granada i Màlaga, o el Tren-Tramvia de la
Badia de Cadis.

Sens dubte, la xarxa d’altes prestacions projecta-
da per a aquesta comunitat autònoma suposa
un salt qualitatiu en les polítiques d’equilibri i
cohesió territorial. La primera línia d’AVE d’Es-
panya, inaugurada el 1992, va suposar un pas de
gegant en la superació de l’aïllament d’Andalu-
sia respecte al centre de gravetat del país, en
permetre la connexió directa entre Madrid i Se-
villa en un temps de dues hores i mitja.

Els projectes d’alta velocitat previstos en el Pla
Estratègic d’Infraestructures i Transport (d’ara
endavant PEIT) s’adeqüen a les demandes i sig-
nificat del territori andalús (el 18% de la població
d’Espanya i amb una de les estructures urbanes
de més pes). El resultat és una densa i complexa
malla de noves línies d’altes prestacions. La
xarxa d’alta velocitat, a més de potenciar l’acces-
sibilitat amb l’exterior, dibuixa quatre grans
corredors interns o transversals est-oest adap-
tats a les unitats orogràfiques:

• Depressió del Guadalquivir i litoral atlàntic, a
través de dos eixos: d’est a oest Jaén-Còrdova-
Sevilla-Huelva, i de nord a sud Sevilla-Utrera-
Jerez-Cadis.

• Interior penibètic, que connectaria d’oest a est
Sevilla i la vall del Guadalquivir amb Granada.

• Litoral mediterrani, a partir del node central de
Màlaga es connectarien les ciutats costaneres

de Motril, Marbella, Camp de Gibraltar (Algesi-
res i la Línia de la Concepció). A més, les possi-
bilitats d’execució d’altres corredors en estudi
suposarien la integració de tot un eix costaner
mediterrani entre Cadis i Almeria.

• Finalment la connexió dels anteriors eixos
transversals per una línia d’altes prestacions
nord-sud que vertebraria les ciutats de Còrdo-
va i Màlaga.

Tot això permetrà una millor relació i integració
socioeconòmica, salvant les barreres naturals, en
el sistema de ciutats i les diferents àrees territo-
rials andaluses (la depressió del Guadalquivir i el
litoral atlàntic, els corredors interns intrabètics i
la costa mediterrània).

Respecte a les relacions amb l’exterior, s’inclou
una nova línia d’altes prestacions paral·lela a
l’AVE Madrid-Sevilla que supera l’esglaó orogrà-
fic de Sierra Morena i permet la connexió directa
entre Jaén i Madrid. Altres eixos externs de gran
interès són l’encast del litoral mediterrani amb
l’eix atlàntic a través d’Almeria i l’enllaç trans-
fronterer amb la regió portuguesa de l’Algarve
via Huelva i Ayamonte. Amb això, es multiplica-
rien els efectes d’escala o massa crítica en zones
amb una estructura econòmica semblant (defi-
nides, per exemple, pel protagonisme dels sec-
tors de la construcció, el turisme i l’agricultura
intensiva de regadiu).

Entre les principals incerteses d’aquest ambiciós
sistema de comunicacions hi ha la possibilitat
que els corredors en estudi no puguin concretar-
se a causa dels seus elevats costos econòmics i
riscos ambientals (en discórrer per una zona cos-
tanera densament poblada i de gran valor i fra-
gilitat ambiental). Això suposaria destacades
minves en la vertebració interna entre les dues
grans àrees metropolitanes de la província de
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9 Aquests consorcis persegueixen la consolidación de models de transport metropolità sostenibles, dinàmics i ver-
tebradors del territori. La seva tasca se centra a aconseguir la integración tarifària de tots els serveis de transport i
la millora de la intermodalitat.



Cadis (l’àrea de Cadis-Jerez i el continu urbà del
Camp de Gibraltar) i la desconnexió entre litoral
granadinoalmerienc i la Costa del Sol.

La malla de carreteres a Andalusia està formada
per la Xarxa de l’Estat, la Xarxa Autonòmica i
Xarxa Provincial. La majoria de les carreteres
nacionals han estat desplegades en autovies o
han estat traspassades a altres administracions,
ja sigui a la Junta d’Andalusia, a les diputacions
provincials, o a altres entitats locals.

La Xarxa Autonòmica té un paper decisiu en la
vertebració interurbana de la regió. Està com-
posta per quatre tipus de malla:

• Xarxa Bàsica estructurant. Juntament amb les
carreteres de la Xarxa estatal, configuren la
xarxa viària que dóna suport als llargs recorre-
guts i principals connexions exteriors.

• Xarxa Bàsica d’articulació. Dóna suport a les
principals connexions de llarg i mig recorregut.

• Xarxa Intercomarcal. Complementa les fun-
cions de la Xarxa Bàsica respecte al trànsit de
mig recorregut.

• Xarxa Complementària. La resta de carreteres
autonòmiques.

Dins del PEIT, les principals actuacions de l’Estat
potencien les comunicacions interurbanes amb
l’exterior. En la zona occidental, es contempla
una nova autovia que vertebri de nord a sud la
província de Huelva i possibiliti una millora de
l’accessibilitat amb Extremadura, la Ruta de la
Plata i el conjunt de la zona oest de la Península.
La conversió en autovia de la N-432 en la seva
totalitat potenciarà un nou eix transversal entre
Granada, Còrdova i Badajoz i la seva continuïtat
cap a Lisboa. També s’aconseguirà major accessi-
bilitat amb Castella-la Manxa-Llevant a través

de l’eix diagonal entre la província de Jaén i Alba-
cete (autovia a-32 de Linares a Albacete).

Per la seva banda, el govern regional també re-
forçarà els eixos estructurants a les àrees més
mal dotades. Entre aquestes iniciatives destaca
el projecte de l’Autovia de l’Olivar des d’Estepa
(Sevilla) a Úbeda (Jaén), passant per municipis
de la Subbética Cordobesa. L’autovia A-32 és la
seva continuació per connectar amb el Llevant
espanyol. L’autovia beneficiarà especialment
800.000 habitants aproximadament de més de
90 municipis de l’interior (bàsicament de Jaén),
que tindran accés en menys de 25 minuts a una
via de gran capacitat.

Transport marítim i logística: lideratge
internacional d’Andalusia
Andalusia és una regió eminentment marítima,
amb més de 840 km de línia de costa i una doble
façana atlàntica i mediterrània. Els ports andalu-
sos es configuren com els principals enclava-
ments d’origen i destí del trànsit de mercaderies
i en els quals es produeix un major grau d’inter-
modalitat dels sistemes de transport (marítim,
aeri, viari i ferroviari). L’activitat portuària ha
estat l’origen de la creació de potents espais
industrials i de la progressiva expansió de qual-
sevol tipus de serveis avançats, especialment els
logístics.

En el mapa següent s’analitza el volum anual
aconseguit pel transport de mercaderies de les
set Autoritats Portuàries andaluses10. Els ports
de la Badia d’Algesires concentren el 58,2% de les
mercaderies del transport marítim andalús i el
74,2% dels passatgers. Algesires ha esdevingut
un dels principals ports d’entrada i sortida de
contenidors d’Espanya i d’Europa. És el segon
port d’Europa (per darrere de Rotterdam) i es
troba entre els 25 primers del món. A Espanya
lidera el rànquing de mercaderies transportades,
molt per sobre dels ports de Barcelona i València.
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10 La resta de ports existents al litoral andalús són gestionats directamente per la Junta d’Andalusia, a través de
l’Empresa Pública de Puertos de Andalucía, i constitueix un sistema portuari complementari i amb unes funcions
diferents, ja que agrupa ports pesquers, esportius i comercials de segon nivell.



Els ports andalusos són les capçaleres del siste-
ma logístic, en concentrar els fluxos de transport
de mercaderies i punts de ruptura de càrrega. En
les últimes dècades, Andalusia ha dut a terme
un conjunt d’actuacions dirigides a consolidar
aquesta funció: millorant les infraestructures de
comunicació intermodal dels ports, tant de la
xarxa ferroviària que els connecta com, especial-
ment, a través de la xarxa viària de gran capaci-
tat, afavorint la coordinació i funcionament en
xarxa dels ports andalusos, i reforçant el paper
dels nodes logístics de l’interior per mitjà de
l’impuls d’instal·lacions logístiques i la millora
de les comunicacions.

Els nodes logístics interiors d’Andalusia estan
integrats pels àmbits metropolitans de Còrdova,
Granada i Jaén, i també per potents xarxes de

ciutats mitjanes que acullen importants siste-
mes productius locals que aprofiten la seva po-
sició al centre d’Andalusia i la seva bona accessi-
bilitat a través de xarxes viàries i ferroviàries.
Aquests nodes logístics d’interior exerceixen
funcions essencials com a ports secs per a les
connexions terrestres del conjunt del sistema
portuari amb la resta d’Espanya i Europa.

Els ports i nodes d’interior conformen una autèn-
tica xarxa logística (vegeu el mapa següent) ple-
nament interconnectada entre si i amb eixos de
connexió tant terrestres com marítims amb l’ex-
terior, que garanteixen un enorme potencial de
creixement que pot convertir Andalusia en la
principal àrea logística d’Europa. D’acord amb
aquesta ambició, a mitjà termini la regió pretén
triplicar la superfície de les àrees logístiques (de
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10,6 a 36,9 milions de metres quadrats). L’objec-
tiu global és que Andalusia disposi d’un sistema
de transports que garanteixi la plena accessibili-
tat i connectivitat tant interna com amb l’exte-
rior, entenent que aquest és un requisit impres-
cindible per a la competitivitat econòmica de la
regió en el context internacional.

El transport aeri: suport per al 
desenvolupament
Des dels anys seixanta, l’avió ha exercit un paper
fonamental per corregir els efectes d’aïllament i
la condició de regió perifèrica. Andalusia disposa
d’un sistema aeroportuari de caràcter interna-
cional que afavoreix una intensa connexió amb
les àrees metropolitanes espanyoles i europees;
un requisit imprescindible per mantenir la pui-
xança de sectors econòmics tan decisius com

ara el turisme i consolidar les funcions d’alt rang
de les ciutats andaluses.

El volum de viatgers dels aeroports andalusos va
sobrepassar els 22 milions l’any 2007, la qual
cosa representa més del 10% del total d’Espanya.
El trànsit aeroportuari té com a base sis aero-
ports situats a Almeria, Còrdova, Granada-Jaén,
Jerez, Màlaga i Sevilla. A aquests, s’hi hauria d’a-
fegir la cobertura funcional que exerceix l’aero-
port de Gibraltar per a la Badia d’Algesires. Els
dos més importants, Màlaga i Sevilla, acaparen
el 80,9% del trànsit total de passatgers d’Anda-
lusia. L’aeroport de Màlaga té tres vegades més
trànsit que el de Sevilla, i els seus 13,6 milions de
passatgers el posicionen en el quart lloc del ràn-
quing nacional.
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Xarxa logística d’Andalusia
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Els trànsits són fonamentalment exteriors. S’hi
comprova fàcilment el protagonisme del sector
turístic, enfocat a l’oferta clàssica de “sol i platja”,
especialment cap a la Costa del Sol malaguenya
i, en menor grau, cap a la Badia de Cadis i costa
d’Almeria. Però a més, el turisme urbà i cultural
està en plena expansió, la qual cosa explica el
fort creixement en els últims anys dels aero-
ports de Granada i Sevilla (vegeu el gràfic se-
güent).

Respecte a les comunicacions nacionals, el trans-
port aeri està cada cop més relegat a un paper
secundari pel desenvolupament d’altres mitjans
de transport terrestre. A Sevilla, des de 1992, la
irrupció de l’alta velocitat va acaparar la major
quota de mercat a costa de l’avió (el 80% a favor
del tren) i a Còrdova ha reduït el trànsit aeri a la
mínima expressió. Aquest mateix procés pot
reproduir-se a curt termini a Màlaga i a la resta
de grans ciutats a mesura que aquestes es vagin
incorporant a la xarxa d’alta velocitat, per la qual
cosa les connexions amb la resta d’Europa han
de ser críticament reactivades en el cas d’a-
quests aeroports.
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Aeroports andalusos: trànsit de passatgers (2007)
Dades absolutes i pes %

Font: AENA, Ministeri de Foment
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Demandes d’infraestructures de 
transports
Les actuacions en marxa o en fase d’estudi en
matèria d’infraestructures de transport a Anda-
lusia que es descriuen a continuació constituei-

xen un bon exponent dels grans esforços regio-
nals realitzats i els que són encara necessaris per
afavorir la cohesió territorial de la regió, avançar
en la competitivitat de les empreses i millorar la
mobilitat i qualitat de vida dels ciutadans.
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Actuacions en marxa, previstes i altres necessitats d’infraestructures 
de transport a Andalusia

Província Infraestructures de transport

Almeria • Ampliació de la xarxa de tren fins a les localitats de Ponent (Adra, El Ejido i
Roquetas).

• Finalització dels trams granadins de l’Autovia del Mediterrani, que potencien
l’accessibilitat d’Almeria al gran corredor entre Barcelona i Algesires.

• Alta velocitat per a Almeria, que possibiliti les comunicacions amb Madrid, el
sistema urbà andalús (amb Sevilla i Granada, per un eix intern, i amb Màlaga,
seguint un corredor de la Costa del Sol) i l’arc mediterrani (amb València i
Barcelona a través de la línia amb Múrcia).

Cadis • L´històric dèficit en infraestructures s’ha pal·liat, en gran mesura, amb noves
autovies com la de Jerez-Los Barrios, o la de Chiclana-Vejer.

• Resoldre el col·lapse de les infraestructures, especialment en època estival, amb
la construcció d’un nou nus de comunicacions entre els municipis de Puerto
Real i Chiclana i la culminació de l’autovia A-48 entre Vejer i Algesires.

• Construcció del segon pont sobre la Badia de Cadis.
• Actualment es duen a terme actuacions per aconseguir la duplicació de la via

fèrria i estendre l’Alta Velocitat fins a Cadis capital.
• Projecte d’ampliació de l’Aeroport Internacional de Gibraltar al municipi de La

Línea de la Concepción.

Còrdova • Entrada en funcionament dels últims trams de l’autovia amb Màlaga (A-45).
• Conversió de la N-432 en una nova autovia que faciliti les relacions amb la ciu-

tat de Granada i la costa mediterrània, i amb Extremadura i Portugal.

Granada • Actuacions a favor del transport públic de l’àmbit urbà i metropolità (metro,
tren de rodalies i connexió ferroviària ciutat-aeroport García Lorca).

• A més de les autovies de circumval·lació de Granada i la Ronda Sud, a curt ter-
mini s’executaran la Ronda Nord (en obres), la Ronda Oest o Segona Circum-
val·lació (en obres), la Segona Ronda Sud (en projecte) i la Ronda Est (estudi
informatiu).

• Finalització de l’Autovia del Mediterrani (Albuñol-Motril-La Herradura) i dels
darrers trams de l’A-44 o Autovia de Sierra Nevada (entre Motril i Ízbor).

• El 2010 està prevista l’arribada de l’AVE a Granada. A partir d’aleshores, Granada
quedarà a només 2 hores 45 minuts de Madrid i, un cop es completi la futura
Línia d’Alta Velocitat Jaén-Granada-Motril (estudi), des de Madrid s’hi podrà
anar en menys de 2 hores.

• La millora de la connexió amb l’arc mediterrani s’aconseguirà amb la Línia d’Al-
ta Velocitat Granada-Múrcia (estudi).
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Huelva • Els accessos des de l’A-49 a la costa estan programats, però només s’ha cons-
truït l’autovia Huelva-Punta Umbría i l’anomenada variant Est de Cartaya.

• Demanda de desdoblament de la carretera N-435, que vertebra de nord a sud la
província.

• Millora de la línia ferroviària amb la Sierra.
• Concreció de la connexió AVE amb Sevilla.

Jaén • La inversió més gran prevista per a la província pel que fa al ferrocarril és la
futura línia Madrid-Jaén per AVE i la connexió a l’alta velocitat andalusa per
Còrdova.

• Pendent de desenvolupar el principal eix vertebrador de la província d’oest a
est, l’actual N-322 (futura A-32), que serà l’enllaç amb Múrcia i Llevant.

• Una altra via important serà l’Autovia del Olivar, en procés d’execució, per unir
Úbeda amb Estepa (província de Sevilla) passant per nombroses localitats de la
província (Baeza, Mancha Real, Jaén, Torre del Campo i Martos).

• Demanda d’un aeroport provincial propi, perquè l’Aeroport Internacional Fede-
rico García Lorca, a Granada, és massa lluny (106 km de Jaén, 175 km d’Úbeda i
aproximadament 200 km de Cazorla).

Màlaga • Actuacions a favor del transport públic (metro, tren de rodalies i tren del litoral)
i intermodalitat en l’àrea metropolitana de Màlaga-Costa del Sol.

• Després de l’ampliació d’autovies i la construcció de l’autopista Màlaga-Este-
pona, que complementa l’Autovia del Mediterrani, s’ha avançat molt en la unió
Còrdova-Màlaga mitjançant un nou tram d’autovia.

• L’AVE Còrdova-Màlaga es va inaugurar el desembre de 2007.
• Projecte de l’Autopista de las Pedrizas, que uneix la Costa del Sol amb l’interior.
• Per tal d’impulsar el sector turístic, es preveuen ampliacions de ports de diver-

ses ciutats de la costa, tals com la mateixa Màlaga, Fuengirola, Benalmádena o
Marbella.

• S’està executant el projecte d’ampliació de l’aeroport de Màlaga, fet que n’aug-
mentarà sensiblement la capacitat, i existeix un projecte de creació d’un aero-
port privat d’interès general a Antequera per al 2013.

Sevilla • Actuacions a favor de la mobilitat sostenible a l’àrea metropolitana de Sevilla
(metro, nus de tren de rodalies i intermodalitat).

• La comunicació amb altres províncies passa per la culminació dels trams de
l’Autovia de la Plata, ja imminent, i l’autovia d’Utrera, que en el futur connecta-
rà amb la Costa del Sol amb terminis encara per definir.

• L’AVE Sevilla-Màlaga té ja trams en obres a Marchena i Osuna. En espera
segueix la duplicació de la via Sevilla-Huelva i Sevilla-Cadis.



2.3. Processos econòmics
En els últims anys, l’economia andalusa manté
un ritme de creixement de l’activitat paral·lel al
del conjunt d’Espanya, encara que una mica més
dinàmic, la qual cosa, unida a un creixement de
la població menys fort i a una creació d’ocupació
més ràpida, ha determinat una notable conver-
gència en renda per capita respecte al conjunt
nacional i respecte a Europa. Els desequilibris
subsisteixen en el mercat de treball i encara que
la taxa de desocupació a Andalusia ha retallat
els elevats nivells observats en el passat conti-
nua sent una de les més altes d’Espanya.

2.3.1. Evolució del PIB

L’evolució del PIB real mostra un creixement sos-
tingut de l’economia andalusa. En el període
2000-2007, Andalusia va créixer un 3,7% de mit-
jana anual, i va ocupar el segon lloc en el ràn-

quing de regions espanyoles que més han cres-
cut. Així mateix, el dinamisme econòmic de la
regió ha seguit un comportament molt sem-
blant al del conjunt d’Espanya, igualant el crei-
xement nacional els últims dos anys.

Des de finals de 2007, aquest cicle expansiu s’ha
moderat apreciablement, a causa de la crisi per
la qual passa el mercat immobiliari en el conjunt
d’Espanya i a la situació dels mercats financers
internacionals. D’aquesta manera, el creixement
de la regió el 2007 s’elevava encara al 3,8%, man-
tenint un fort dinamisme econòmic, encara que
una mica més moderat que el registrat l’any
2006.

El dinamisme econòmic andalús havia estat sus-
tentat en la construcció i en els serveis. En el
període comprès entre els anys 2000 i 2007, el
creixement mitjà anual d’aquests sectors va ser
del 6,6% i 3,9%, respectivament. D’altra banda,
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l’avançament registrat en la indústria es va man-
tenir al voltant de l’1,6%, mentre que el sector
agrari i l’energètic van presentar una major vola-
tilitat, amb unes taxes de creixement mitjà del
-1,0% i 4,5%, respectivament.

El 2007, tant la construcció com els serveis han
desaccelerat lleugerament el ritme de creixement
respecte a l’any anterior, en sintonia amb l’agre-
gat nacional, i s’han situat en un 3,7% i 4,1%, res-
pectivament, enfront d’un 5,0% i un 4,3%. Mentre
que el sector primari s’ha beneficiat d’unes condi-
cions climàtiques més favorables, amb un avança-
ment del 6,3%, el de l’energia, després de la dismi-
nució del -1,3% registrada el 2006, va tornar el
2007 a presentar taxes de creixement positives.
D’altra banda, la indústria a Andalusia va presen-
tar el 2007 un modest avanç de l’1,5%, tres dè-
cimes inferior que el 2006 encara que no pitjor
que el de la mitjana dels últims anys, presentant,
doncs, un exercici estructuralment molt moderat
en relació amb els dos sectors motors anterior-
ment esmentats.

L’activitat econòmica d’Andalusia ha afavorit
notablement la convergència amb Espanya i
amb el nivell mitjà europeu. En el període 2000-
2007, el PIB per capita s’ha incrementat en un
17,7% en termes reals, enfront del 13,6% registrat
en l’agregat nacional. Tant el dinamisme del PIB
(29,2%) com el creixement diferencial de la
població (9,8%) en tot el període han contribuït
a generar aquest resultat. No obstant això,
Andalusia continua ocupant els últims llocs en
termes de renda per capita dins del conjunt de
comunitats autònomes. L’any 2007, aquesta
magnitud es va situar en 18.298 euros per habi-
tant (vegeu la Secció 3.1 més endavant).

2.3.2. Evolució de l’ocupació

En termes d’ocupació, la regió andalusa s’ha be-
neficiat del bon comportament de la seva eco-
nomia, mostrant un major dinamisme en el
ritme de creació de llocs de treball que l’observat
en el conjunt d’Espanya. En el període comprès
entre 1996 i 2007, el nombre d’ocupats ha cres-
cut un 70,9% (un 5,0% de mitjana anual), mentre
que a Espanya la taxa corresponent ha estat
d’un 58,1% (un 4,3% de mitjana l’any).

Després de l’elevat creixement observat en el
nombre d’ocupats i la marcada disminució dels
parats el 2006 (5,1% i -5,0% de mitjana anual,
respectivament), l’any següent es va observar un
canvi de tendència. D’una banda, el ritme de
creixement dels ocupats es desaccelerà progres-
sivament, i va situar la seva taxa mitjana anual
en un 3,5%. De l’altra, el nombre d’aturats va aug-
mentar fins a arribar a una taxa positiva de crei-
xement del 4,4%. Malgrat això, les dades d’ocu-
pació corresponents a la regió andalusa s’han
vist menys afectades respecte a allò que s’ha
observat en la mitjana nacional.

El nombre d’actius, per la seva banda, manté el
ritme de creixement observat durant l’any 2006,
tant per una major participació de la dona en el
mercat laboral com per un fort creixement del
nombre d’immigrants estrangers en la regió. No
obstant això, Andalusia continua mostrant una
menor taxa d’ocupació, la qual cosa, com s’ana-
litzarà en la Secció 3.1, continua constituint un
dels factors clau per al benestar dels andalusos.

Quant al nombre de desocupats, la taxa d’atur va
mantenir en tot el període una tendència des-
cendent, la qual cosa ha permés arribar a un
mínim d’11,9% en el segon trimestre de l’any
2007. No obstant això, la taxa d’atur torna a aug-
mentar en els dos trimestres següents, situant-
se pràcticament en el mateix nivell que en 2006
(12,7% de mitjana anual). Així mateix, entre totes
les regions espanyoles, Andalusia continua man-
tenint una de les taxes d’atur més elevada amb
un diferencial respecte a Espanya de 4,5 punts
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percentuals, si bé aquest diferencial s’ha reduït
de manera apreciable durant tot el període
1996-2007.
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2.3.3. Sector exterior

A pesar de l’elevada volatilitat que presenta l’e-
volució del comerç exterior a Andalusia, mesurat
segons les exportacions de mercaderies, el crei-
xement mitjà experimentat els últims dotze
anys ha estat molt semblant a l’observat en el
conjunt d’Espanya, encara que lleugerament
major, un 8,6% i un 8,4%, respectivament.

El 2007, la taxa de creixement de les exporta-
cions ha estat inferior a l’observada el 2006, d’un
0,2% enfront d’un 11,1%. La desacceleració en el
ritme de creixement de les exportacions s’ha
observat igualment en l’agregat nacional encara
que amb menor intensitat que en la regió.

La desfavorable evolució de les exportacions
enfront de les importacions s’ha reflectit en un
augment continuat del dèficit comercial a Anda-
lusia. L’any 2007, tant les exportacions com les
importacions van presentar una desacceleració

en el ritme de creixement respecte a l’any ante-
rior, i van registrar una taxa interanual del 0,2% i
8,1%, respectivament. D’aquesta manera, el dèfi-
cit comercial va augmentar en 1.753 milions
d’euros respecte de 2006, situant-se en 8.000
milions.

En analitzar les operacions comercials d’Andalu-
sia amb l’exterior, en funció del sector econòmic,
es detecten algunes diferències entre la contri-
bució dels sectors l’any 2007 i la registrada l’any
1995. A pesar que Aliments continua liderant el
valor de les exportacions, amb una contribució
del 34,6%, el pes d’aquest sector era 4 punts per-
centuals superior el 1995. Segueixen les Semi-
manufactures, amb una participació del 24,8%.
No obstant això, el valor de les exportacions d’a-
quest últim sector representa quatre punts més
que fa dotze anys.

La majoria dels sectors van registrar creixements
en les vendes a l’exterior durant aquest període.
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El major avanç el va registrar el sector de béns
de consum durador, amb un 174,1%. Segueixen
energia i altres mercaderies amb increments del
53,1% i 34,6%, respectivament. Al contrari, les ex-
portacions del sector de l’automòbil van retroce-
dir en un 50,9% i, encara que en una taxa més
moderada, matèries primeres i béns d’equip van
disminuir en un 5,4% i 1,8%, respectivament.

Respecte al conjunt d’Espanya, l’índex d’especia-
lització11 mostrat en el quadre següent reflecteix
que el valor de les exportacions d’aliments, ener-
gia, matèries primeres i altres mercaderies pre-
senta una major contribució al total que l’obser-
vat en la mitjana nacional. En la resta de sectors,
Espanya reflecteix una major especialització que
Andalusia, amb una diferència més pronunciada
en el sector de l’automòbil, consum durador i
manufactures de consum.
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2.3.4. Inflació

L’índex de preus de consum a Andalusia mostra
una evolució molt semblant a la del conjunt

d’Espanya. Si bé, en quasi tot el període estudiat,
el diferencial de preus s’ha situat a favor de la
regió.
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Com s’observa en el gràfic anterior, a finals de
l’any 2007 es reverteix la tendència baixista dels
preus que es produïa de forma semblant al con-
junt d’Espanya, i aconsegueix al març una taxa
mitjana anual del 3,2%. Aquest resultat es deu a
la desfavorable evolució dels preus de l’energia i
dels aliments, principalment, que han produït
majors taxes d’inflació en tots els països indus-
trialitzats.

2.4. Processos d’actors i 
normatius
Els últims anys, l’entitat de les comunitats autò-
nomes s’ha anat consolidant amb una major
capacitat de govern, competència i representa-
tivitat. Andalusia, particularment, va ser de les
primeres regions espanyoles que van obtenir el
reconeixement de la seva identitat històrica i el
dret d’autogovern. La comunitat autònoma es
va constituir el 28 de febrer de 1980 i va ser
dotada d’amplis poders legislatius, executius i
judicials, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de
1981. Després de quasi tres dècades, s’han pro-
duït importants canvis estructurals que estan
contribuint al desenvolupament econòmic de la
regió i al seu torn permeten seguir una trajectò-
ria sostinguda de convergència amb la Unió
Europea. No obstant això, davant del procés de
descentralització experimentat pel territori
andalús i l’ampliació de les competències ha
estat necessari escometre una reforma de l’Es-
tatut: el 2 de novembre del 2006 va ser aprovat
pel ple del Congrés el Projecte de Reforma de
l’Estatut, un text que, després del seu pas pel
Senat, va ser ratificat pels andalusos el 18 de
febrer del 2007.

En aquest sentit, a més de les competències de
la comunitat autònoma i de les funcions expo-
sades en l’Estatut, la col·laboració entre els di-
ferents agents econòmics i socials del territori
andalús és una condició necessària per garantir,
per mitjà del diàleg, la participació i el consens,
el creixement sostingut de l’economia, perquè
compromet la societat amb l’execució i els resul-
tats de les polítiques desenvolupades per a la
seva consecució. Són nombrosos els plans eco-

nòmics i socials que s’han posat en marxa a la
regió, fins ara fruit de la participació del sector
públic i privat. No obstant això, en aquest capí-
tol en farem menció només d’alguns, ja que l’ob-
jectiu principal és mostrar, d’una banda, que la
descentralització de les competències reforça el
poder de les autonomies, enfortint les polítiques
regionals i enfocant les seves prioritats en el
creixement regional segons els interessos dels
ciutadans andalusos i, d’altra, que aquesta ma-
jor descentralització crea la necessitat d’una
correcta delimitació territorial, la demarcació de
les responsabilitats, la major transparència en la
col·laboració entre les diverses administracions
públiques i aquelles que afavoreixen la interlo-
cució publicoprivada i, finalment, exigir la plani-
ficació adequada del territori, com veurem en
l’últim apartat, per aconseguir un desenvolupa-
ment equilibrat i sostenible de la regió.

2.4.1. Col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat

La comunitat autònoma d’Andalusia ha aconse-
guit una major estabilitat política i social, intro-
duint el diàleg social i la participació de les ins-
titucions i organismes en el disseny i execució
de la política econòmica de la regió. La concer-
tació social entre els successius governs andalu-
sos, les organitzacions sindicals, Unió General
de Treballadors d’Andalusia (UGT) i Comissions
Obreres d’Andalusia (CCOO), i la Confederació
d’Empresaris d’Andalusia (CEA) ha estat deter-
minant en les últimes dècades per aconseguir
els compromisos necessaris per a la pau social.
Aquest ha estat un tret característic del procés
d’actors a Andalusia que tots els agents mos-
tren amb especial orgull. L’últim marc de diàleg
és el VI Acord de Concertació Social (amb vigèn-
cia 2005-2008) que suposa, en relació amb els
acords anteriors, una ampliació de les matèries
i mesures encaminades a contribuir a la creació
d’ocupació i al desenvolupament econòmic
d’Andalusia, per mitjà de la negociació i concer-
tació d’actuacions. Els bons resultats obtinguts
els últims anys avalen l’important paper que
tenen els agents econòmics i socials en el des-
envolupament socioeconòmic de la regió.
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Dins del VI Acord de Concertació Social, s’exposa
la conveniència de crear instruments d’interven-
ció necessaris per impulsar el creixement econò-
mic, la cohesió social, la millora de l’ocupació, la
productivitat i la inclusió social, entre d’altres.
Un clar exemple d’aquests instruments, sobre la
base de la cooperació entre la Junta d’Andalusia
i els agents socials, són els Plans ATIPES (Actua-
cions Territorials Integrals Preferents per a l’Ocu-
pació) i les Unitats Territorials per a l’Ocupació i
el Desenvolupament Local i Tecnològic (UTEDLT),
com a instruments dinamitzadors de l’ocupació i
del desenvolupament local i tecnològic d’Anda-
lusia.

D’altra banda, el VI Acord de Concertació Social
va incloure, en l’Eix de Polítiques de Cohesió, el
compromís d’elaborar un nou pla econòmic amb
la col·laboració dels agents econòmics i socials
del territori andalús. D’aquest compromís, en
sorgeix l’Estratègia per a la Competitivitat d’An-
dalusia 2007-2013, dissenyada com el “pla de
plans” per als pròxims anys, i la contribució an-
dalusa al desenvolupament de l’Estratègia de
Lisboa Renovada, al Pla Nacional de Reformes
d’Espanya, i al Marc Estratègic Nacional de Refe-
rència d’Espanya per a les seves regions de con-
vergència. Aquest model de planificació resulta
un element positiu per al desenvolupament
regional, conté una anàlisi exhaustiva de l’eco-
nomia andalusa, identifica les debilitats, amena-
ces, fortaleses i oportunitats del sistema regio-
nal, a més de definir els principals eixos
d’actuació que en conformen l’estratègia. No
obstant això, la sola definició d’aquestes mesu-
res no garanteix la consecució dels objectius,
que requereixen recursos i una estructura d’exe-
cució prou sòlida, per la qual cosa és necessària
la participació de les diverses administracions
per prioritzar i integrar les polítiques econòmi-
ques i socials i encaminar-les a potenciar la com-
petitivitat de l’economia andalusa.

Així mateix, el protagonisme de la iniciativa pri-
vada i l’activitat emprenedora són imprescindi-
bles en el disseny de la política econòmica i en
la definició dels instruments utilitzats per a la
seva implantació. La Confederació d’Empresaris
d’Andalusia (CEA), integrada per més de set-

centes cinquanta associacions empresarials de
tot el territori andalús, és l’organització empre-
sarial més representativa de la regió i participa,
com es va mencionar anteriorment, en l’Acord
de Concertació Social. Un exemple de la partici-
pació activa d’aquesta organització és l’acord
de col·laboració amb la Conselleria d’Innovació,
Ciència i Empresa i la Xarxa d’Espais Tecnolò-
gics d’Andalusia (RETA) l’objectiu de la qual és la
millora del teixit productiu i el desenvolupa-
ment de l’economia del coneixement. L’acord
consisteix a portar la innovació a les empreses
andaluses ubicades fonamentalment en polí-
gons industrials i desenvolupar actuacions con-
juntes que contribueixin a fomentar la transfe-
rència tecnològica. Així mateix, la CEA manté
convenis de col·laboració amb nombroses enti-
tats financeres, per mitjà dels quals aquests
entitats dirigixen una oferta de productes i ser-
veis a totes les empreses associades a la CEA, i
amb altres entitats com la Fundació ONCE i l’As-
sociació Espanyola per a la Qualitat (AEC). Amb
aquesta darrera, l’objecte és promocionar,
fomentar i difondre tècniques per a la gestió de
la qualitat i millora de les empreses, especial-
ment de les pimes. Aquesta voluntat s’ha mate-
rialitzat en la creació de l’AEC-Andalucía, que
depèn de la Direcció General de l’AEC-Espanya.

D’altra banda, dins de les polítiques d’incentius a
la innovació i el desenvolupament a Andalusia,
està present la Corporació Tecnològica d’Andalu-
sia (CTA), considerada com la major aliança per a
la I+D+i que s’ha posat en marxa fins a la data a
Espanya entre el sector públic i el privat, i un evi-
dent exemple d’innovació institucional àmplia-
ment recolzat per les empreses amb alguna cosa
a dir en l’àmbit tecnològic. La CTA és una funda-
ció privada constituïda per iniciativa de la Con-
selleria d’Innovació, Ciència i Empresa de la
Junta d’Andalusia, la labor de la qual se centra a
impulsar el desenvolupament científic i tecnolò-
gic de la comunitat andalusa per mitjà de la pro-
moció i finançament de projectes empresarials
d’I+D+i. Amb aquest objectiu, afavoreix la trans-
ferència de tecnologia des de les universitats
fins al teixit empresarial, de manera que el co-
neixement científic es transforma en productes
i serveis innovadors.
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El paper que representa aquest tipus d’estratè-
gia conjunta entre administració, empresa i uni-
versitat resulta fonamental per al desenvolupa-
ment de la societat del coneixement en la
comunitat autònoma, sobretot per la seva preo-
cupació i interès per millorar la competitivitat
empresarial andalusa. A més, es tracta d’una
peça important per fomentar la investigació i el
desenvolupament tecnològic en sectors estra-
tègics del territori andalús. Els sectors més bene-
ficiats de la col·laboració entre CTA i la Junta
d’Andalusia són el de Tecnologies de la Informa-
ció i les Comunicacions (TIC) i el d’Energia i Medi
Ambient. No obstant això, altres sectors com
l’Agroalimentari, Biotecnologia i el sector marí-
tim també s’han beneficiat d’aquestes aliances.
Un exemple d’això és l’acord de col·laboració
entre la CTA i la Fundació Innovamar (Fundació
Institut Tecnològic per al Desenvolupament de
les Indústries Marítimes) que reuneix les accions
de coordinació entre l’àmbit acadèmic i l’empre-
sarial, activitats formatives i mesures de suport
al desenvolupament d’instruments específics
d’impuls tecnològic en el sector marítim.

Tot aquest esforç realitzat pel sector públic i pri-
vat en el desenvolupament d’actuacions dirigi-
des al desenvolupament econòmic d’Andalusia
s’ha traslladat als sectors productius. Una de les
principals fonts de riquesa de l’economia anda-
lusa és l’activitat turística, que en els últims anys
ha incrementat el seu pes en l’estructura pro-
ductiva andalusa i s’ha convertit en un dels prin-
cipals motors de l’economia regional. No obstant
això, la competència d’altres destins del Medi-
terrani, l’obertura de noves vetes de mercat i el
canvi de perfil dels turistes s’han convertit en
una amenaça per a la demanda turística de les
costes andaluses i això ha portat tant a l’empre-
sa privada com als organismes públics a integrar
i aglutinar els esforços entorn d’un objectiu co-
mú: potenciar la competitivitat del sector turís-
tic andalús per mitjà de processos d’investiga-
ció, desenvolupament i innovació (I+D+i). Amb
aquesta vocació va sorgir el Centre d’Innovació
Turística d’Andalusia (CINNTA), en el qual partici-
pen 26 entitats del sector turístic, universitats,
agents econòmics i socials i centres tecnològics.

El patronat del CINNTA va aprovar recentment el
Pla d’Actuació 2008, els objectius del qual s’han
classificat en funció del destinatari sobre el qual
es desitja incidir (les empreses turístiques, els
recursos humans del sector i la destinació turís-
tica) ja que la composició del sector és molt
heterogènia i les necessitats procedeixen de
subsectors molt diversos. El Pla representa a
més un compromís compartit entre totes les
administracions i els organismes oficials que
intervenen en les polítiques turístiques i que, a
més, exigeix la integració i el consens de tots els
agents que actuen en el sector.

Altres iniciatives dirigides al sector turístic són:

• El Pla de Qualitat Turística d’Andalusia 2006-
2008, el fonament del qual rau en la coopera-
ció multilateral de tots els agents turístics,
administracions i el sector privat per millorar la
qualitat dels elements que influeixen de
manera directa i indirecta en la destinació
turística.

• El Pla Qualifica en el qual s’estableixen les
línies estratègiques per millorar la qualitat
turística a la Costa del Sol mitjançant l’aug-
ment de la competitivitat i millora de la rendi-
bilitat econòmica i social d’aquesta activitat.

2.4.2. Col·laboració entre les
diverses administracions 
públiques

L’eficiència institucional té una incidència positi-
va en la competitivitat econòmica. Les actua-
cions que duen a terme les administracions
públiques i la relació que guarden amb altres
organismes tenen una repercussió directa en la
productivitat dels agents i en la qualitat dels ser-
veis que ofereixen. En aquest sentit, totes aque-
lles actuacions dirigides a millorar la coordinació
i transparència entre les diverses administra-
cions públiques i aquelles que afavoreixen la
interlocució publicoprivada constitueixen mesu-
res clau per a la competitivitat econòmica pel
seu impacte en l’economia local i regional.

L ’ e c o n o m i a  d ’A n d a l u s i a : d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 47



En aquest apartat, s’analitza la coordinació i
transparència entre les diferents administra-
cions públiques (Estat, comunitats autònomes i
entitats locals) per millorar l’eficiència i la gestió
administrativa en la regió andalusa. A més, es fa
extensiu a l’empresa privada, universitats i altres
institucions per la funció que duen a terme en la
prestació de serveis públics per mitjà de conve-
nis de col·laboració. Donada l’extensió territorial
d’Andalusia, aquest punt resulta fonamental per
garantir-ne la cobertura a tot el territori.

Des de l’any 2002, a Andalusia es van començar
a prendre mesures per millorar els serveis pú-
blics i impulsar-ne la gestió de la qualitat. El Pla
Director d’Organització per a la Qualitat dels
Serveis 2002-2005 elaborat per la Conselleria de
Justícia i Administració Pública va ser el primer
pas del govern andalús en aquests temes. En
l’actualitat, i donant continuïtat al Pla Director,
és vigent l’Estratègia de Modernització dels Ser-
veis Públics de la Junta d’Andalusia 2006-2010,
com a eina de coordinació de les diverses conse-
lleries per aconseguir una major eficàcia en la
prestació de serveis públics amb la total trans-
parència de les administracions.

L’Estratègia de Lisboa contempla en el principi
de Bon Govern totes aquelles actuacions dirigi-
des a fer partícips els ciutadans en la gestió
administrativa a través de mecanismes que pro-
moguin la transparència, la informació, la parti-
cipació i l’eficàcia. D’altra banda, en l’àmbit
nacional, el Programa Nacional de Reformes
considera en el seu cinquè eix d’actuació, “Efi-
ciència, competència i competitivitat”, la neces-
sitat d’augmentar l’eficiència i la modernització
de l’Administració Pública. En aquest sentit,
Andalusia, per mitjà de l’Estratègia de Moder-
nització dels Serveis Públics, mostra el seu com-
promís amb la millora de la qualitat dels serveis
i en la transparència, agilitat i eficiència de l’ad-
ministració andalusa, segons cinc eixos estratè-
gics:

• Millorar l’accés de la ciutadania a l’Administra-
ció.

• Augmentar-ne l’eficàcia i la transparència.
• Fomentar el desenvolupament professional

dels treballadors públics.
• Gestionar l’intercanvi eficaç de la informació.
• Afavorir la cooperació amb altres administra-

cions.

L’eficiència i transparència no sols es refereix a
l’àmbit nacional, regional i local. La relació amb
les administracions comunitàries és igualment
rellevant. Els últims anys, Andalusia s’ha benefi-
ciat de recursos provinents de la Comunitat
Europea amb l’objectiu de consolidar la seva
economia i continuar avançant en termes de
convergència. La manera en què es duguin a
terme les polítiques econòmiques i socials, en
línia amb les directrius comunitàries per aprofi-
tar els recursos assignats, determinarà el futur
de l’economia andalusa.

En el quart període de programació 2007-2013,
dins de les ajudes provinents de la UE, desta-
quen els Programes Operatius Regionals: Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
i Fons Social Europeu (FSE) que estan dirigits a
augmentar la productivitat de tots els factors
productius i invertir en investigació, innovació i
coneixement12. A més, donada la necessitat de
crear un medi rural fort i competitiu a la regió, el
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER) finançarà les ajudes al desenvo-
lupament rural a través del Programa de Desen-
volupament Rural (PDR) d’Andalusia 2007-2013.

Finalment, cal assenyalar que el sector pesquer
també s’està beneficiant dels fons europeus. El
Programa Operatiu del Fons Europeu de Pesca
per al període 2007-2013 sorgeix amb l’objectiu
de garantir la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental del sector pesquer i aqüícola d’Es-
panya i les seves regions. Els impactes d’aquest
programa seran especialment rellevants a An-
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dalusia, donada la importància del sector a la
regió.

L’ajuda dels programes comunitaris ha impulsat
el desenvolupament econòmic d’Andalusia i
n’ha afavorit la integració europea. Segons les
dades d’Eurostat corresponents a l’any 2005, el
PIB per habitant en Paritat de Poder Estàndard a
Andalusia representa el 80,4% de la UE-27, i des
de 1995 aquest indicador ha augmentat 11,8
punts percentuals, un resultat que sens dubte
posa de manifest que la regió ha aprofitat els
fons europeus per avançar en convergència i
potenciar els seus sectors productius. No obs-
tant això, a més de ser necessària la correcta
gestió dels governs perquè les ajudes europees
es transformin en desenvolupament econòmic,
és important que augmenti l’esforç de la regió
per aconseguir els objectius amb els seus propis
recursos, tenint en compte que no queda gaire
temps perquè la regió deixi de rebre les abun-
dants ajudes que ha tingut fins al moment.

D’altra banda, cal destacar la funció dels fons de
cooperació interterritorial (INTERREG) en la re-
cerca de la cooperació i el desenvolupament de
les zones frontereres amb els Estats membres
perquè les fronteres nacionals no siguin un obs-
tacle a l’equilibri territorial i a la integració del
territori europeu. Aquest programa d’iniciativa
comunitària, nascut el 1990, ha exercit un paper
clau en la frontera portuguesa i espanyola quant
a contribuir a l’atenuació de l’efecte frontera,
creant oportunitats en l’àmbit de cooperació
entre ambdós territoris.

En aquest període de Programació 2007-2013, el
Programa Operatiu de Cooperació Transfronte-
rera Portugal-Espanya sorgeix com a continua-
ció dels programes anteriors i com a reforç per
aconseguir avenços significatius i millorar els
nivells de cooperació i desenvolupament de les
àrees transfrontereres. Els seus objectius són:

• Fomentar la competitivitat i promoure l’ocu-
pació.

• La gestió responsable dels recursos naturals i
culturals.

• La integració territorial de la frontera per mitjà
d’una estratègia d’ordenació conjunta.

• La integració socioeconòmica i institucional.

Particularment, les línies d’actuació de l’àrea
Andalusia-Algarve-Alentejo se centren en:

• L’ordenació i dotació infraestructural de la
conca del Guadiana com a guia de diversifica-
ció i consolidació de l’oferta turística d’amb-
dues regions.

• L’aprofundiment de la cooperació de les insti-
tucions dels Sistemes Científics i Tecnològic
d’ambdues regions.

• La consolidació de la Comunitat de Treball
Algarve-Andalusia.

Aquest tipus de Cooperació Territorial Europea, i
la planificació territorial estratègica a escala
autonòmica i subregional, constitueixen dos ele-
ments fonamentals per a l’equilibri territorial
d’Andalusia i el seu entorn.

2.4.3. Planificació territorial
estratègica: autonòmica i 
provincial

L’extensió geogràfica i la dispersió demogràfica
del territori andalús en condicionen l’estructura
administrativa i el model de desenvolupament.
Des de la creació del model autonòmic, Andalu-
sia ha avançat en la planificació territorial esta-
blint objectius i polítiques encaminades a la
millora de l’articulació de tot el territori. Els
últims anys s’han aconseguit avenços en les
seves comunicacions, en la dotació d’equipa-
ments, serveis públics i en la qualitat de vida de
la societat andalusa. No obstant això, davant del
desenvolupament de la resta de regions euro-
pees, Andalusia s’enfronta a un procés de trans-
formació i modernització que ha d’abordar amb
força per garantir el desenvolupament equilibrat
de cada una de les àrees territorials i projectar-lo
a l’exterior. Actualment, l’actuació de les admi-
nistracions públiques es regeix, entre d’altres,
pel Pla d’Ordenació del Territori d’Andalusia
(POTA), en el qual s’estableixen els requisits i les
orientacions que busquen el desenvolupament
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equilibrat i sostenible de la regió i que assegu-
ren una adequada connexió del territori andalús
amb l’entorn europeu i el Magrib.

La proposta de Model Territorial del Pla està diri-
gida als nous reptes a què s’enfronta Andalusia i
busca pal·liar algunes deficiències presents al
territori, com la insuficient integració espacial,
particularment econòmica, i els desequilibris
territorials i ecològics. La concentració espacial
de la població i de l’activitat econòmica en el
litoral i en les zones metropolitanes ha generat
una sèrie d’efectes negatius en el territori com la
degradació de paisatges rurals, la desaparició
d’espais culturals, la contaminació de sòl, aigua i
atmosfera, entre d’altres. Mentre que a les zones
rurals amb processos de despoblament, els des-
equilibris ambientals s’associen més a la pèrdua
de control territorial sobre el medi.

Per tant, el Model Territorial planteja la necessi-
tat crear els mitjans necessaris per donar res-
posta als problemes territorials presents a la
regió, atenent les necessitats diferenciades de
les zones urbanes, les ciutats mitjanes i les zones
rurals i de muntanya, a més d’aprofitar les ten-
dències i oportunitats del territori reorientant-
les en una perspectiva de gestió sostenible dels
recursos.

A més de seguir un model territorial a escala
regional, l’extensió territorial i la diversitat d’An-
dalusia fan necessària la planificació territorial a
escala subregional. Els problemes i oportunitats
de les diferents zones andaluses són molt dife-
rents i han de ser abordats amb criteris especí-
fics d’ordenació territorial. Per tant, les línies
estratègiques d’aquests plans busquen afavorir
la integració dels àmbits subregionals en els
principals eixos de desenvolupament autonò-
mic, nacional i comunitari.

Els àmbits dels Plans d’Ordenació del Territori
d’àmbit subregional aprovats són els següents:

• Aglomeració urbana de Granada
• Ponent d’Almeria
• Serra de Segura Jaén
• Àmbit de Doñana

• Badia de Cadis
• Costa del Sol Occidental (Màlaga)
• Litoral Occidental de Huelva
• Litoral Oriental-Axarquía (Màlaga)

Cal destacar també el Pla de Medi Ambient
(2004-2010), que constitueix la figura de planifi-
cació integradora, per mitjà de la qual es disse-
nya i instrumenta la política ambiental de la
comunitat autònoma per als pròxims anys.
Aquest Pla és la continuïtat de la primera inicia-
tiva de planificació ambiental de la regió (PMA
1997-2003) i és un pla d’acció vinculat a l’Estra-
tègia Andalusa de Desenvolupament sostenible.

Els objectius del Pla se centren a:

a. Contribuir al desenvolupament sostenible
d’Andalusia, per mitjà de la sostenibilitat am-
biental i la integració del medi ambient en el
conjunt de les polítiques de l’administració
autonòmica.

b. Ampliar i consolidar el compromís d’Andalusia
en la cooperació per solucionar problemes
ambientals a escala regional i global.

c. Reforçar el caràcter horitzontal de la política
ambiental en la comunitat autònoma.

d. Contribuir a la consolidació d’un model de ciu-
tats sostenibles.

e. Fer compatible la conservació i l’ús sostenible
del medi natural, contribuint a la millora de
les condicions socioeconòmiques de la pobla-
ció rural.

f. Consolidar la gestió integrada del litoral des
de la perspectiva de la sostenibilitat.

g. Aconseguir una societat més participativa i
compromesa amb la conservació dels recur-
sos naturals, amb la millora del medi ambient
i amb la recerca de noves propostes i alterna-
tives de sostenibilitat ambiental.

En la planificació estratègica que s’està desenvo-
lupant a Andalusia estan implicats tots els
nivells de l’Administració i cada vegada més enti-
tats de menor rang (provincial i local) estan des-
envolupant plans estratègics per contribuir al
desenvolupament dels seus territoris. En algu-
nes províncies com Màlaga s’ha creat una
empresa pública dependent de la Diputació Pro-
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vincial, la Societat de Planificació i Desenvolupa-
ment (SOPDE), per a recolzar el creixement de
l’economia, dissenyant i executant projectes al
servei d’empreses privades i entitats públiques.
Així mateix, l’ajuntament de Màlaga va ser cap-
davanter a apostar per plantejaments estratè-
gics per al desenvolupament de la ciutat des
d’una perspectiva més integral i sostenible. L’any
1996 es va presentar el I Pla Estratègic de Màla-
ga (I PEM), que va constituir al seu dia una alter-
nativa encertada i necessària, especialment en
una ciutat tan rellevant dins del sistema metro-
polità andalús i faltat fins llavors d’una definició
clara de projecte de futur. Aquest Pla ha tingut la
seva continuïtat en el II PEM, que planteja un
model de ciutat per al segle XXI, per poder afron-
tar en les millors condicions els reptes dels prò-
xims anys.

En la Diputació de Sevilla també hi ha una Socie-
tat per a la Promoció del Desenvolupament Eco-
nòmic i del Turisme (PRODETUR), que neix de la
fusió entre les entitats Sevilla Segle XXI, capda-
vantera i especialitzada en el desenvolupament
local de la província, i Turisme de la Província,
promotora del desenvolupament d’un sector
essencial per a la nostra economia. A través d’a-
questa nova societat s’uneixen esforços dirigits
a potenciar els serveis prestats als ajuntaments,
incrementar la capacitat econòmica d’interven-
ció en el territori i complementar les sinergies
generades pels equips humans. Entre els progra-
mes desenvolupats per aquesta societat desta-
ca, entre d’altres, el programa PROMETEO, amb
l’objectiu de col·laborar amb les autoritats locals
en el disseny i execució de polítiques encamina-
des a facilitar la transició cap a la societat del
coneixement, la integració en la societat de la
informació i el foment de la competitivitat i
la innovació. En l’àmbit local, la ciutat de Sevilla
també té una dilatada experiència en planifica-
ció. Actualment s’està desenvolupant el Pla Es-
tratègic Sevilla 2010, encara que l’Ajuntament ha
iniciat la redacció d’un nou Pla amb horitzó 2020
que defineixi el model de ciutat a què aspira
Sevilla per als pròxims anys.

La Diputació de Jaén va posar en marxa el seu
primer Pla estratègic l’any 2000 amb un horitzó

de vigència fins al 2006. Com a punt de partida
es va constituir la Fundació Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic i Social de la Provín-
cia de Jaén. El resultat més apreciable d’aquest
Pla ha estat aconseguir un projecte de província
consensuat, participat, en el qual ha estat pre-
sent la col·laboració publicoprivada i interinstitu-
cional i que, en suma, ha comptat amb la com-
plicitat de la societat. Al començament de 2006
es va aprovar el Programa de mesures d’activació
econòmica Jaén XXI, amb el qual es proposa
impulsar el desenvolupament de la província,
tant des del punt de vista social com econòmic,
així com facilitar la seva convergència amb la
resta del territori espanyol. Aquest programa
està comprès dins l’anomenada iniciativa Activa-
Jaén, posada en marxa conjuntament pel govern
d’Espanya, la Junta d’Andalusia i la Diputació
Provincial, que engloba accions publicoprivades
per al progrés de Jaén.

Finalment, cal destacar la iniciativa d’uns
quants territoris andalusos de posar en comú la
seva experiència en planificació estratègica,
antecedent per a la creació el 2003 de la Xarxa
Andalusa de Desenvolupament Estratègic Urbà i
Territorial (RADEUT). Des de llavors, i a través del
desenvolupament dels objectius i activitats del
primer Pla Marc (2004-2006), la RADEUT ha
enfortit la cooperació entre els territoris andalu-
sos que aposten per la planificació estratègica,
compartint ordenació i organització, creació de
capital social i foment de la innovació, aporta-
cions que permeten millorar el desenvolupa-
ment socioeconòmic territorial i la seva posició
en l’àmbit global. Són eixos de treball de la
RADEUT l’intercanvi d’experiències, el suport
tècnic entre els membres i les noves apostes que
se sumen a la planificació estratègica i el reforç
de la cohesió territorial -entre el rural i l’urbà,
entre el centre d’Andalusia i el litoral-. Vint-i-un
àmbits territorials, pertanyents a sis de les vuit
províncies andaluses, estan adherits a la Xarxa
des de finals del 2006. Les expectatives són
bones i segueixen sumant-se noves entitats a
aquesta aliança estratègica amb què guanyen
tots. La col·laboració amb administracions públi-
ques i centres universitaris de prestigi són
també mostra de la bona acollida de la xarxa.
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3. Sectors i Àrees
sensibles  
La dinàmica constatada en el capítol anterior es
produeix en un context caracteritzat per compor-
taments i estructures que mostren sortints opo-
sats. En aquest capítol es repassen diverses àrees
o sectors de l’economia andalusa que ens sem-
blen especialment sensibles de cara al procés de
desenvolupament futur d’Andalusia. Interessa
especialment analitzar on se situen les promeses
i les estrangulacions més característiques que es
detecten actualment perquè aquest progrés
futur no s’interrompi. Des dels elements que
determinen l’avanç del PIB per habitant, si es
tracta de l’ocupació o de la productivitat, fins a la
coherència mediambiental de la regió, des de l’ús
racional dels seus recursos fins a les contradic-
cions en matèria de sòl, convé passar per aspec-
tes tan rellevants com la dinàmica de l’actuació a
la regió, la de la societat del coneixement o, final-
ment, la presència de cadenes de valor més o
menys organitzades en estructures de clústers
productius, o aglomeracions d’activitats relacio-
nades, veritable origen de les bones pràctiques i
vetes de mercat d’excel·lència que també s’hi
detecten.

Més que una descripció dels elements, en aquest
capítol ens interessa fer-ne una anàlisi estratègi-
ca que permeti tancar el diagnòstic previ a la
fase de recapitulació i formulació d’estratègies
concretes del capítol següent i final d’aquest in-
forme.

3.1. Creixement i cohesió
La comunitat autònoma andalusa ha viscut les
últimes dècades un intens procés de desenvolu-
pament econòmic que l’ha acostat als nivells mit-
jans de renda per capita espanyols i europeus. No
obstant això, la regió es troba encara endarrerida
respecte a aquests referents territorials. Al llarg
d’aquesta secció presentem una primera aproxi-
mació sobre les causes d’aquest diferencial nega-
tiu relatiu de la regió i sobre quina ha estat la seva
evolució recent amb la vista posada en aquells

factors positius que constitueixen o poden cons-
tituir en el futur eixos tractors per a aquesta con-
vergència real amb Espanya i Europa.

El primer tret característic de la regió, en aquesta
matèria, és el seu retard relatiu en termes de
renda per capita. Segons la comptabilitat regional
d’Espanya, el PIB per capita andalús assolia els
18.298 euros l’any 2007. Aquesta xifra representa
un 78,2% de la renda per capita mitjana espanyo-
la, la qual cosa la situa com la segona regió es-
panyola amb menor renda per capita.

No obstant això, val la pena subratllar l’efectiva
convergència econòmica que protagonitza la
regió les últimes dècades, en general, i els últims
anys, en particular. La renda per capita passava de
representar un 73,7% l’any 2000 al 78, 2%, el 2007.

La convergència que s’ha produït en renda per
capita s’ha deixat sentir en totes les dimensions
de l’estructura econòmica regional. La millora del
mercat de treball o de la competitivitat de les
empreses andaluses ha estat paral·lela al desen-
volupament econòmic de la regió. El primer ele-
ment en què s’ha reflectit és en el creixement del
PIB andalús. Entre els anys 1995 i 2007, en termes
reals el PIB ha crescut un 59,2%, enfront del 54,9%
per a Espanya.

En el gràfic següent es presenta la dinàmica del
PIB en termes reals i la població a Espanya en rela-
ció amb la d’Andalusia, homogeneïtzades a 100
l’any 1995. Dos trets destaquen en la comparativa
regional: el major creixement del PIB respecte a la
mitjana espanyola i el menor dinamisme de la
població a la regió. Ambdós factors contribueixen
conjuntament a la convergència real d’Andalusia
amb Espanya, si bé aquest major dinamisme es
produeix només a partir de l’any 2000. Un dels
factors clau, com comprovarem posteriorment,
ha estat la millora de la utilització del factor tre-
ball. La regió ha aconseguit incloure en el sistema
productiu el factor treball de manera més efi-
cient, de manera que ha reduït dràsticament la
taxa de desocupació i ha incrementat la taxa
d’activitat.
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Així i tot, a pesar de la millora de l’entorn econò-
mic regional els darrers anys, Andalusia encara
presenta un cert retard econòmic respecte a la
mitjana espanyola i europea. En la resta d’aques-
ta secció analitzem com l’estructura econòmica
de la regió i la implicació laboral de la població
en edat de treballar determinen el seu desenvo-
lupament econòmic final. En aquesta direcció
veurem, d’una banda, la productivitat del treball
i la seva relació amb l’estructura productiva de la
regió i, de l’altra, el funcionament del mercat
de treball a l’hora d’estimular la implicació ante-
riorment esmentada. Veurem que, si bé l’estruc-
tura sectorial i la productivitat del treball en els
diferents sectors expliquen una part d’aquesta
distància econòmica, el gros de la diferència en
renda per capita entre Andalusia i la resta d’Es-
panya es deu a la menor taxa d’ocupació de la
població andalusa. El seu avançament dels
últims anys ha propiciat en gran manera la con-
vergència observada a la regió.

3.1.1. Productivitat i ocupació

El primer pas per determinar-ne la situació
estructural actual passa per conèixer la posició
d’Andalusia en termes de productivitat de tre-
ball. Per això, analitzem la descomposició de la
renda per capita (PIB per habitant) en els seus
dos grans factors constituents: la productivitat
del treball i el percentatge de població ocupada.
Si es vol, l’eficiència en l’ús del factor treball en
l’aparell productiu versus l’eficiència amb què el
mercat de treball extreu la capacitat laboral del
conjunt de la població.

La posició relativa de la regió respecte a Espanya
i la Unió Europea per a l’any 2007 es presenta en
el gràfic següent, en el qual es reprodueix la des-
composició de la renda per capita en productivi-
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tat del treball i en percentatge de població ocu-
pada. Les corbes dibuixades representen combi-
nacions de productivitat del treball i percentatge
de població ocupada el producte de les quals
dóna lloc al mateix nivell de renda per capita que
Espanya, la Unió Europea o els EUA, en cada cas
respectiu.

Andalusia i la majoria de les seves províncies es
troben en el quadrant inferior esquerre, per sota
de les corbes de nivell europea i espanyola, indi-
catiu d’una menor productivitat i un menor per-
centatge de població ocupada que la mitjana
europea. La regió presenta clars desavantatges
de productivitat i ocupació respecte a aquells
països que es troben al capdavant d’Europa tant
en termes de desenvolupament econòmic com
de competitivitat.
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Malgrat això, si la comparem amb la mitjana
espanyola, comprovem que l’element determi-
nant de les diferències en renda per capita està
constituït pels problemes en el mercat de treball
de la regió. En termes de productivitat del treball,
Andalusia manté un diferencial lleugerament
inferior, amb una diferència de productivitat del
3,8% respecte a la mitjana espanyola, però en ter-
mes de percentatge de població ocupada, la regió
es troba gairebé 10 punts per sota de la mitjana
espanyola. Els sectors productius andalusos, en
conjunt, són només una mica menys productius
que els de la resta d’Espanya, i això s’aplica a la
majoria de les províncies andaluses, i es dóna fins
i tot el cas favorable de Huelva en l’extrem de la
productivitat.

Les diferències provincials en matèria d’ocupació
són força més significatives, en gran manera
marcades per l’estructura sectorial de cadascu-
na. Tres províncies defineixen el triangle de casos
extrems possibles. D’una banda, Almeria es
decanta com la província andalusa amb un
major percentatge de població ocupada, clara-
ment per sobre de la mitjana espanyola, però és
la província amb menys productivitat del treball
dins de la comunitat andalusa. La província de
Huelva és el cas oposat, i constitueix una de les
províncies andaluses amb menys percentatge de
població ocupada, però amb el valor més alt de la
productivitat del treball, fins i tot per damunt de
la Unió Europea dels 15. Finalment Jaén, junta-
ment amb Còrdova, són les províncies que pre-
senten més problemes en ambdues dimensions,
amb baixa productivitat i percentatge de pobla-
ció ocupada.

3.1.2. Contribució de la
productivitat sectorial

La productivitat del treball de la regió andalusa
se situava l’any 2007 en els 46.758 euros, una
xifra un 3,9% per sota de la mitjana espanyola, un
5,0% inferior a la de la Unió Europea dels 25, i un
10,2% inferior a la de la Unió Europea dels 15.
Totes les províncies de la regió, amb l’excepció de
Huelva, presenten una productivitat del treball
inferior a les mitjanes de la UE dels 15 i dels 25.

Per conèixer els factors causals d’aquesta menor
productivitat, convé primer veure si aquestes
xifres són resultat d’una menor productivitat del
treball d’algun sector específic de gran pes en
l’estructura sectorial de la regió, o és un fenomen
comú en tots els sectors. Com podem comprovar
en el quadre i gràfic següents, una gran majoria
de sectors es troben amb productivitats inferiors
a les mitjanes espanyoles. Amb l’excepció del sec-
tor energètic, els sectors que més s’acosten a la
mitjana espanyola són la construcció i l’agricul-
tura, ramaderia i pesca, amb productivitats equi-
valents al 98,1% i 99,9% de la productivitat d’a-
quests sectors a Espanya, respectivament. Pel
costat negatiu, el sector de la indústria és el que
presenta una productivitat més allunyada, equi-
valent a un 91,5% de la productivitat del sector en
el conjunt del país.

El sector serveis presenta una productivitat del
treball inferior en un 4,9% a la mitjana espanyo-
la i un pes, 67,0% en termes d’ocupació, semblant
a l’espanyol. Per tant, la contribució del sector a la
productivitat total de la regió és inferior en el cas
andalús que en l’espanyol. Per subsectors, immo-
biliàries i serveis empresarials i el sector d’edu-
cació són els únics amb una productivitat més
elevada, mentre que transport i comunicacions,
comerç i reparació, i intermediació financera són
els que presenten un diferencial negatiu més ele-
vat, superior al 10%.

El sector industrial té un pes moderat en l’econo-
mia andalusa. En principi, en el sector es troba un
9,9% de l’ocupació regional, amb un índex d’es-
pecialització respecte a Espanya del 0,63, allunyat
del valor d’1. La baixa especialització industrial
també incideix directament sobre la productivi-
tat dins de cada subsector. Així, la majoria dels
subsectors industrials posseeixen una menor
productivitat en la regió que en relació amb la
mitjana espanyola, la qual cosa redueix encara
més la seva contribució final a la renda regional.
Tan sols la indústria d’alimentació, begudes i
tabac i la indústria química presenten productivi-
tats significativament més elevades.
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Podem agrupar els sectors econòmics andalusos
en quatre grups segons la seva major productivi-
tat o especialització respecte a Espanya. Els
resultats es presenten en el gràfic següent.
Només dos subsectors presenten una producti-
vitat del treball superior a l’espanyola i un índex
d’especialització per sobre d’1: educació i ener-

gia. Un segon grup estaria format per aquells
sectors en què Andalusia presenta més producti-
vitat, però que tenen un índex d’especialització
inferior a 1: indústria química; immobiliària i ser-
veis empresarials, i la indústria d’alimentació,
begudes i tabac. En el tercer grup hi hauria sec-
tors amb un índex més alt d’especialització, però

Productivitat i pesos sectorials a Andalusia  (2005)

VAB/ocupació Andalusia Índex Pes
Valor En relació d’especia- del
2005 amb Espanya lització sector

Agricultura, ramaderia i pesca 25.020 99,9% 1,61 8,3%

Energia 181.470 103,8% 1,08 0,8%

Indústria 36.418 91,5% 0,63 9,9%

Indústria de l’alimentació, begudes i tabac 46.295 120,1% 0,92 2,1%

Indústria del tèxtil, confecció, cuir i del calçat 16.684 77,1% 0,50 0,8%

Indústria de la fusta i el suro 18.836 76,0% 0,74 0,4%

Indústria del paper; edició i arts gràfiques 37.135 79,5% 0,42 0,5%

Indústria química 82.610 123,1% 0,40 0,3%

Indústria del cautxú i matèries plàstiques 30.792 72,8% 0,36 0,2%

Altres productes minerals no metàl·lics 45.482 96,5% 0,90 1,0%

Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 36.368 85,7% 0,61 1,5%

Maquinària i equip mecànic 39.534 96,9% 0,36 0,4%

Equip elèctric, electrònic i òptic 40.974 100,0% 0,48 0,4%

Fabricació de material de transport 31.557 71,7% 0,59 0,9%

Indústries manufactureres diverses 18.961 74,6% 0,97 1,2%

Construcció 38.052 98,1% 1,17     14,1%

Serveis 38.629 95,1% 1,01     67,0%
Comerç i reparació 26.228 89,1% 1,08     15,9%
Hostaleria 40.917 90,2% 0,99     6,6%
Transport i comunicacions 43.823 88,4% 0,88     4,9%
Intermediació financera     87.831 89,5% 0,86     1,6%
Immobiliàries i serveis empresarials 87.306 114,9% 0,84     7,3%
Administració pública 33.146 92,1% 1,23     8,2%
Educació 42.676 111,9% 1,04     5,3%
Act. sanitàries i veterinàries; serveis socials 36.012 99,0% 1,04     6,4%
Altres serveis i act. socials; serveis personals 33.966 100,3% 0,93     4,2%
Llars que disposen de personal domèstic 5.249 98,1% 0,99     6,5%

Valor afegit brut total 38.314 94,7% 1,00 1,00

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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amb menys productivitat. Hi trobaríem la cons-
trucció; el comerç i la reparació; activitats sanità-
ries i serveis socials, i el sector d’Administració
Pública. Finalment, un quart grup que inclou la
resta de sectors, amb menys productivitat i un
índex d’especialització més petit.

Aquesta anàlisi ens indica que només cinc sub-
sectors presenten productivitats del treball per
sobre de la mitjana nacional. D’aquests, només
dos presenten més pes a la regió que en la mit-
jana espanyola. Sobresurt el cas de la indústria
química, que a pesar de tenir una productivitat
un 23% superior a la mitjana del país, el seu baix
índex d’especialització (0,4) fa que la seva con-
tribució final a la productivitat total andalusa

sigui inferior a l’obtinguda pel mateix sector en
el cas d’Espanya. Així doncs, són majoria els sec-
tors d’activitat andalusos que s’alineen amb
una productivitat inferior a la dels seus equiva-
lents dins el conjunt d’Espanya. Amb tot, com es
comentava anteriorment, no són les diferències
en matèria de productivitat les que determinen,
en primer lloc, la distància de renda per habitant
que separa la regió de la mitjana espanyola i
comunitària, sinó la considerablement menor
proporció d’ocupats per cada cent habitants,
gran paradoxa en una regió amb una estructura
més jove de la seva població i, per tant, més sus-
ceptible d’ocupabilitat que a la resta d’Espanya.
Aquest és el tema que s’aborda a continuació.
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3.1.3. Contribució dels recursos
humans

El recurs humà és un dels elements fonamentals
per a la cohesió i el desenvolupament econòmic i
social regional, especialment en el cas andalús,
en el qual les diferències amb Espanya són es-
pecialment rellevants i, sovint, s’expressen de
manera fortament polaritzada en un costat i l’al-
tre de la comparativa. La comunitat andalusa
sempre ha tingut problemes a l’hora d’assignar a
tasques productives l’input treball, amb elevades
taxes d’atur, i una baixa taxa d’activitat. Aquesta
problemàtica, si bé s’ha reduït els darrers anys
gràcies a l’elevat dinamisme econòmic, es manté,
com dèiem, com el principal causant de la distàn-
cia relativa del nivell de renda per capita a la
regió.

En el gràfic següent es presenta l’evolució de la
taxa d’atur i la taxa d’activitat per a Andalusia i
Espanya a partir de les dades de l’Enquesta de

Població Activa de l’INE. El 2002, la comunitat
partia d’una taxa d’atur del 19,7%, enfront d’un
11,5% per a Espanya, un diferencial de 8,2 punts
percentuals. Cinc anys més tard, la taxa d’atur
s’havia reduït prop de 7 punts percentuals fins al
12,8%, encara 4,2 punts percentuals per damunt
de la taxa d’atur espanyola el 2007, encara que
amb un diferencial apreciablement més petit
que l’observat cinc anys abans. D’altra banda, la
taxa d’activitat també millorava aquests anys i
s’acostava al 56,3%, encara que també per sota
del valor per a Espanya del 59,1%, amb l’element
afegit, com es comentava, que l’estructura de la
població a Andalusia, més jove que la de la resta
de l’Estat, permet un millor aprofitament de la
població en edat de treballar.

La baixa taxa d’activitat suposa que la comunitat
andalusa ha de continuar apostant per incorpo-
rar recursos demogràfics actualment inutilitzats
en el mercat de treball i aconseguir que aquells
que es troben actualment en el mercat, però des-
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ocupats, passin a l’activitat laboral i a la genera-
ció de renda i riquesa.

Per a l’any 2006 podem presentar una sèrie de
variables complementàries indicatives de la
salut del mercat laboral. Andalusia és una de les
comunitats amb xifres més altes de desocupa-
ció de llarga durada. Un 29,4% dels desocupats
de la regió fa més d’un any que no troben feina,
molt per sobre del 21,7% obtingut per a Espanya.
Aquest tipus d’atur sol presentar més dificultats
a l’hora de ser eliminat per la descapitalització
que suposa trobar-se desocupat durant un lapse
temporal tan ampli.

Tot i que és innegable el progrés en els darrers
anys, tan sols un 46,9% de la població activa de la
regió tenia el 2006 un nivell d’educació d’estudis
secundaris de segona etapa com a mínim,
enfront del 55,2% per a la mitjana espanyola o el
73,5% de la Unió Europea dels 25. Tampoc no és
gaire favorable la situació en matèria de regene-
ració de l’estoc de capital humà, amb elevats
índexs de fracàs escolar i abandó precoç de l’es-
cola.

D’altra banda, la temporalitat assoleix xifres ele-
vades, amb un de cada dos contractes firmats de
caràcter temporal, una xifra molt superior al
14,9% obtingut per a la mitjana de la Unió Euro-
pea dels 25. L’aposta regional per la concertació
social només ha pal·liat parcialment aquesta pro-
blemàtica, un dels principals trets negatius dis-
tintius del mercat laboral espanyol.

3.2. Empreses i 
emprenedors
L’actual estructura econòmica situa l’empresa
com el motor fonamental del desenvolupament
econòmic i social d’un país o regió, perquè és l’e-
lement bàsic per a la formació de capital, l’orde-
nació dels recursos productius, l’explotació de les
oportunitats de negoci, etc. Les empreses consti-
tueixen el nucli sobre el qual s’assenten les acti-
vitats productives i la generació d’ocupació. Com-
portaments diferencials en aquest aspecte, per
tant, delimiten la posició relativa d’un territori en
termes de productivitat del treball, ocupació, o
renda per capita.
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Mercat de treball a Andalusia (2006)

Andalusia Espanya UE-15 UE-25
Taxa d’atur

Total 12,7% 8,5% 7,7% 8,2%
Dones 17,9% 11,6% 8,6% 9,1%

Educació
% població activa amb estudis
secundaris segona etapa com a mínim 46,9% 55,2% 70,7% 73,5%

Temporalitat
% assalariats amb contracte temporal 46,2% 34,0% 14,7% 14,9%

Temps parcial
% assalariats amb temps parcial 12,8% 12,0% 20,8% 18,8%

Atur de llarga durada
% desocupats 29,4% 21,7% 42,1% 44,9%

Font: INE i Eurostat



La competitivitat territorial d’una regió es mesu-
ra per la capacitat d’aconseguir un desenvolupa-
ment endogen d’alt valor afegit, a través de la
generació d’inputs productius d’elevada qualitat
o la capacitat d’atraure’ls des de l’exterior. Dona-
da la importància de l’estructura empresarial,
comptar amb una cultura d’empresa adequada,
que hagi servit per generar una clara vocació
emprenedora en la població potencial, es conver-
teix en un requisit indispensable per al progrés
actual i futur. Juntament amb això, davant de les
necessitats emprenedores de la societat, la capa-
citat d’atraure aquest factor des de l’exterior a la
regió pot ser un important element dinamitza-
dor de l’estructura empresarial i econòmica exis-
tent.

Tot això es resumeix en la facilitat de la regió per
assentar les bases que facin atractiva la localitza-
ció d’empreses. Generar una massa empresarial
de qualitat, millorar en matèria de tràmits buro-
cràtics i de regulació o facilitar els lligams entre el
sistema empresarial i financer són elements
molt rellevants per assentar aquestes bases de
cara al futur.

Com veurem al llarg de la secció, Andalusia té
una estructura empresarial poc densa, natural-
ment basada en les pimes, però caracteritzada
per un pes més gran d’empreses petites o molt
petites, en la qual, no obstant això, s’ha observat
un fort dinamisme de creació d’empreses l’últi-
ma dècada. Addicionalment, la cultura empresa-
rial de la regió, a pesar d’una clara millora els
últims anys, es mostra encara deficitària si la
comparem amb la mitjana espanyola o altres
regions capdavanteres.

Andalusia continua sent una comunitat especial-
ment necessitada de persones emprenedores. El
bon exercici econòmic dels últims anys ha multi-
plicat les oportunitats de negoci, la qual cosa pot
facilitar la transició de l’estructura i cultura em-
presarial de la regió i possibilitar un desenvolu-
pament socioeconòmic endogen de qualitat.

3.2.1. Composició de l’estructura
empresarial

A 1 de gener de 2007, a Andalusia es trobaven
actives 511.728 empreses, segons el Directori Cen-
tral d’Empreses (DIRCE) de l’INE. Aquesta xifra,
que suposa un 15,3% del total d’empreses exis-
tents a Espanya, quan es distribueix entre la
població andalusa, se situa en 63,5 empreses per
cada 1.000 habitants, enfront de les 73,8 obtin-
gudes per a Espanya. Andalusia és la segona re-
gió amb menys densitat empresarial el 2007,
només darrere d’Extremadura i, no obstant això,
aquesta proporció s’ha incrementat més de 14
punts percentuals des de 1999 a causa del fort
dinamisme que ha tingut la creació d’empreses
els últims anys, en un context de ràpid creixe-
ment de la població, tal com veurem en l’apartat
3.2.2. Al retard relatiu en nombre d’empreses per
habitants, s’hi afegeix el fet que les empreses de
la regió presenten un volum mig sensiblement
inferior a la mitjana espanyola. Per tant, el primer
tret distintiu de l’estructura empresarial de la re-
gió és la menor densitat empresarial i un volum
mig inferior a la mitjana espanyola.

En el gràfic següent podem fixar-nos en els trets
de l’estructura empresarial per províncies. Totes
les províncies andaluses presenten una densitat i
un volum mig de les empreses inferior a la mitja-
na espanyola. Tan sols Màlaga assoleix una den-
sitat mitjana superior, amb més de 75 empreses
per 1.000 habitants, encara que presenta un
volum mig molt inferior a l’espanyol, al voltant de
4,2 treballadors per empresa. En el costat més
desfavorable es troben les empreses de les pro-
víncies de Huelva i Jaén, amb els valors més bai-
xos en ambdues variables.
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El volum mig més petit de les empreses de la
regió es pot observar en comparar la composició
del teixit empresarial per dimensió presentada

en el gràfic següent. Igual que per al cas espa-
nyol, en l’estructura empresarial d’Andalusia
tenen un pes dominant les pimes. No obstant
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això, l’estructura està més atomitzada, si això és
possible, a la regió, on hi ha més predomini d’a-
quest tipus d’empreses. D’altra banda, el percen-
tatge d’empreses de més volum, amb més de 200
empleats, és més petit en el cas d’Andalusia que
en el d’Espanya.

El gràfic anterior mostra el desglossament secto-
rial de les empreses en termes proporcionals res-
pecte al total d’empreses a la regió. En compara-
ció amb els resultats per a Espanya, la comunitat
andalusa té un percentatge inferior d’empreses
en els sectors de construcció i indústria, i supe-
rior, en serveis. Per subsectors, el sector de comerç
i el sector d’hostaleria són els que més pes tenen,
indicatiu del model de desenvolupament regio-
nal andalús, molt basat en el sector turístic i de
més dispersió territorial. Un 29,1% de les empre-
ses andaluses pertanyen al sector de comerç i un
9,3% pertanyen al sector d’hostaleria.

En el sector de la construcció trobem un 12,4% de
les empreses de la regió. Si comparem aquest
resultat amb l’obtingut en la secció 3.1, en què el
sector de la construcció posseïa un pes relatiu en
termes de VAB inferior a aquell percentatge res-
pecte al d’Espanya, es reforça la idea d’una pro-
ductivitat relativa més baixa d’aquest sector a la
regió.
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Especialització empresarial
Podem anar una mica més enllà en l’anàlisi de
l’especialització empresarial de la regió i calcular
l’índex d’especialització13 en termes de nombre
d’empreses per als diferents subsectors. Els resul-
tats per a Andalusia i Espanya es presenten en els
dos gràfics següents per als 53 sectors en què es
divideixen les branques d’activitat industrial i de
serveis.

El primer dels gràfics analitza el teixit empresa-
rial en les branques d’activitat industrial. Són
cinc els sectors que presenten un índex d’espe-
cialització superior a la unitat, és a dir, sobrees-
pecialització relativa respecte al conjunt espa-
nyol. En general són sectors madurs com “altres
productes minerals no metàl·lics”, “productes
alimentaris i begudes” o “fabricació de mobles i
altres indústries manufactureres”. A aquests
sectors, s’hi afegeix el de “fabricació de màqui-
nes d’oficina i equips informàtics” i el de “coque-
ries, refinació del petroli i tractament de com-
bustibles nuclears”, en els quals destaquen els

complexos de Huelva i Cadis, encara que aquests
sectors presenten un nombre més petit d’em-
preses totals. No ha d’oblidar-se que el sector
industrial només té un 6,3% de les empreses
andaluses, per la qual cosa el nombre d’empre-
ses en termes absoluts de cada subsector no és
gaire elevat.

Dins del sector serveis, l’especialització es con-
centra més específicament en el sector del
“comerç” i en els sectors lligats al turisme i la
construcció. Després del sector de “lloguer de
maquinària i equip sense operari”, el sector amb
un índex més gran d’especialització és el de
“comerç al detall”, seguit per “venda, manteni-
ment i reparació de vehicles de motor”, també
dins del sector de comerç. El sector d’hostaleria
també destaca com un dels índex d’especialitza-
ció superior a 1 (un 1,09) i amb prop de 48.000
empreses. Entre els sectors amb menys especia-
lització, trobem els d’intermediació financera,
assegurances i plans de pensions i transport ma-
rítim.
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13 L’índex d’especialització mesura el grau d’especialització d’un determinat sector o activitat de la forma:
Vi

A/VA

IEi
A = –––––––    sent IE = Índex d’Especialització de l’activitat; V = Nre. d’empreses; “i” = sector d’activitat;

Vi
E/VE

“A” = Andalusia i “E”= Espanya.
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Índex d’especialització de les branques d’activitat industrial
a Andalusia (2007)

Font: DIRCE, INE
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Rànquing Branques industrials Índex Nre. Empreses
a Andalusia

1 26 - Altres productes minerals no metàl·lics 1,39 2.653

2 23 - Coqueries, refinació de petroli i tractament de comb. nuclears 1,37 4
3 15 - Productes alimentaris i begudes 1,20 5.809
4 30 - Fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics 1,18 212

5 36 - Fabricació de mobles; altres inds. manufactureres 1,18 4.881
6 35 - Fabricació d’altre material de transport 0,97 416

7 28 - Productes metàl·lics, menys maquinària i equip 0,92 6.514

8 33 - Fabric. material medicoquirúr., precisió, òptica i rellotgeria 0,90 836
9 20 - Fusta i suro, menys mobles 0,82 2.130

10 24 - Indústria química 0,78 541
11 34 - Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 0,77 263

12 18 -  Indústria de la confecció i de la pelleteria 0,71 1.454

Font: DIRCE (2007), INE
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Índex d’especialització de les branques d’activitat de serveis
a Andalusia (2007)

Font: DIRCE, INE
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Rànquing Branques de serveis Índex Nre. Empreses
a Andalusia

1 71 - Lloguer maq. i eq. sense operari, personals i domèstics 1,25 5.004
2 52 - Comerç al detall 1,24 103.249

3 50 - Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor 1,14 13.979
4 90 - Activitats de sanejament públic 1,09 955
5 55 - Hostaleria 1,09 47.822

6 70 - Activitats immobiliàries 1,07 35.713
7 67 - Activitats auxiliars a la intermediació financera 1,05 9.332

8 85 - Activitats sanitàries i veterinàries, servei social 0,96 18.575

9 91 - Activitats associatives 0,96 4.549
10 60 - Transport terrestre; transport per canonades 0,95 30.703

11 63 - Act. annexes als transports; act. d’agències viatges 0,95 3.562
12 93 - Activitats diverses de serveis personals 0,95 14.144

Font: DIRCE (2007), INE



3.2.2. Dinàmica empresarial i 
capacitat d’emprendre 
a Andalusia

Al costat del panorama que es desprèn de l’anà-
lisi del DIRCE per a l’any 2007, convé també ana-
litzar la dinàmica que ha seguit els últims anys
la creació d’empreses. La conjuntura econòmica
positiva de la comunitat s’ha vist també reflecti-

da en l’evolució del nombre d’empreses entre
1999 i 2007. Les taxes de creixement interanual
a la regió s’han situat en tots aquests anys per
sobre del que s’observa per al conjunt d’Espanya.
El nombre d’empreses ha passat de 359.000 el
1999 a 512.000 el 2007, la qual cosa suposa un
creixement acumulat del 42,4%, enfront del
32,5% obtingut per al conjunt del país.
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Les mateixes conclusions s’extrauen en observar
el nombre d’empreses inscrites en la Seguretat
Social. El creixement és netament superior a An-
dalusia que en la mitjana espanyola, la qual cosa
ha afavorit la convergència en nombre d’em-
preses per 1.000 habitants. No obstant això, els

últims dos anys la situació conjuntural està
empitjorant, fet que ha disminuït dràsticament
els ritmes de creixement d’aquest indicador, tot i
que encara es manté per damunt del correspo-
nent a Espanya.



Perspectives a mitjà termini
De l’anàlisi anterior, se’n desprèn que l’estructura
empresarial de la regió està caracteritzada per
una elevada atomització, menys densitat i més
especialització en sectors madurs, encara que
també per un marcat dinamisme els últims anys.
La qüestió a tractar ara és conèixer quines són
les perspectives empresarials a mitjà i llarg ter-
mini. Saber si l’economia podrà continuar evolu-
cionant en la seva estructura empresarial cap als
estàndards europeus. Per a això, és aconsellable
analitzar la capacitat d’emprendre de la població
andalusa.

Donada la complexitat del fenomen de la capa-
citat d’emprendre, no solen existir estadístiques
oficials que ens permetin seguir i comparar els
aspectes més intangibles del fenomen empre-
sarial. Potser les fonts més fiables per a l’estudi
d’aquests temes són els informes del Global En-
trepreneurship Monitor. En el cas d’Andalusia
disposem de l’informe executiu del GEM per a
l’any 2006.

La percepció que se’n desprèn torna a subratllar
la dualitat de l’anàlisi anterior. D’una banda, des-
taca de nou el retard relatiu de la regió respecte al
conjunt d’Espanya en matèria de capacitat d’em-
prendre i estructura empresarial. L’activitat em-
prenedora a la regió se situava el 2006 en les últi-
mes posicions amb un valor de 6,06 enfront del
7,27 obtingut per a Espanya. El mateix succeïa
amb altres indicadors com els emprenedors
potencials a la regió, en un valor del 5,42% de la
població adulta andalusa enfront del 6,39% d’Es-
panya. Aquest últim valor indica menys desig de
crear una empresa els pròxims anys. En general,
el desenvolupament de noves empreses es basa
en l’ús de tecnologia madura, de més de cinc
anys, amb un percentatge molt més petit que a
Espanya en l’ús de tecnologies noves (menys d’un
any) i tecnologies recents (entre 1 i 5 anys).

D’altra banda, l’estudi apunta l’elevat dinamis-
me que està tenint l’economia andalusa en la
generació de noves oportunitats de negoci.
Andalusia es troba entre les regions espanyoles
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on els corresponsals del GEM veuen més possibi-
litats per a la creació de noves empreses i on les
possibilitats de nous negocis han augmentat
considerablement els últims cinc anys. En el grà-
fic adjunt es presenten les opinions dels experts
sobre l’existència de moltes i bones oportunitats
per a la creació de noves empreses. Andalusia es
troba en el primer lloc del rànquing de regions
espanyoles.

3.2.3. Promoció de la capacitat
d’emprendre a Andalusia

Són nombrosos els agents regionals (Administra-
ció, associacions empresarials, Cambres de
Comerç, etc.) que estan orientant els seus esfor-
ços al foment de la capacitat emprenedora per
aconseguir que la regió assoleixi els nivells d’acti-
vitat existents a les regions espanyoles i europe-
es més desenvolupades. Dins de la planificació de
l’administració regional per als pròxims anys, l’es-
tímul a la capacitat d’emprendre és un dels pilars
fonamentals. Així, l’Estratègia per a la Competiti-
vitat d’Andalusia 2007-2013 (ECA) contempla en

el seu segon eix el desenvolupament i la innova-
ció empresarial, amb l’objectiu d’aconseguir un
nombre més gran d’empreses capaces de créixer
i competir en el mercat exterior. Per aconseguir
aquest objectiu es plantegen sis àrees estratègi-
ques de caràcter transversal dirigides al conjunt
del teixit productiu de la comunitat andalusa i
altres de caràcter sectorial, focalitzades en els
àmbits industrial i miner que, per les seves carac-
terístiques especials, requereixen tractament
específic.

Encara que són moltes les institucions implica-
des en la instrumentació de l’ECA, cal assenyalar
la Direcció General d’Economia Social i Emprene-
dors, que depèn de la Conselleria d’Innovació,
Ciència i Empresa, que té atribuïdes les compe-
tències sobre investigació, difusió, formació, pro-
moció i desenvolupament de la cultura emprene-
dora i, en especial, de les empreses d’economia
social, microempreses i altres formes d’autoocu-
pació; la promoció, gestió i desenvolupament de
xarxes, infraestructures, centres d’emprenedors i
escoles d’empreses, i les relatives a les cooperati-
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ves, societats laborals i les seves associacions. Des
de l’esmentada Direcció General s’està articulant
un marc general amb mesures reguladores, avan-
tatges fiscals i incentius que fomenten l’esforç
tecnològic de les empreses andaluses, la investi-
gació i el desenvolupament, així com la transfe-
rència tecnològica i els projectes d’innovació.

Una altra institució que està promovent la capa-
citat d’emprendre a la regió és la Fundació Xarxa
Andalusia Emprèn, una entitat sense ànim de
lucre dedicada a la promoció de l’activitat econò-
mica a la comunitat autònoma andalusa que té
com a objectiu principal la promoció de la cultu-
ra i l’activitat emprenedora i uns objectius parti-
culars dirigits a la creació de més i millors empre-
ses i ocupació. Els programes i projectes que
estan desenvolupant en l’actualitat comprenen
tres àrees territorials: (1) Projectes d’àmbit regio-
nal emmarcats dins del Pla d’Innovació i Moder-
nització d’Andalusia (PIMA); (2) Projectes interna-
cionals i (3) Plans provincials. Els programes se
subdivideixen en les àrees següents:

• Programa Sèniors
• Promoció Cultura Emprenedora
• Emprendrejoven
• Emprendre i Innovar 
• Emprenedors Sectorials 
• Instruments Online de Suport a Emprenedors 
• Investigacions i Estudis

Entre les línies de finançament, destaca un pro-
grama de crèdits participatius a baix interès per a
empreses innovadores de base creativa i cultural
o de base tecnològica (MELKART).

També és destacable la labor de l’Agència d’In-
novació i Desenvolupament d’Andalusia (IDEA),
que ofereix els millors serveis a les empreses
andaluses, als emprenedors i a la mateixa Junta
d’Andalusia, i fomenta l’esperit empresarial, la
innovació, la cooperació en el sistema Ciència-
Empresa-Tecnologia i la competitivitat de l’es-
tructura productiva andalusa. Destaca el servei
d’incubació i desenvolupament empresarial a
través dels Centres Europeus d’Empreses d’Inno-

vació (Business Innovation Centres - BIC) que IDEA
proporciona als emprenedors i petites empreses
innovadores andaluses. Així mateix, l’agència
IDEA coordina els incentius a la innovació i el des-
envolupament empresarial promoguts per la
Conselleria d’Innovació, Ciència i Empresa, i actua
com a gestor únic per facilitar l’atenció de les
sol·licituds i agilitzar-ne els terminis. Per impul-
sar-ne la innovació, principal factor estratègic per
al desenvolupament d’Andalusia, s’ha dut a
terme el Programa d’Incentius per al Foment de
la Innovació i el Desenvolupament Empresarial,
que des de 2005 ha produït un impacte dinamit-
zador en l’economia regional.

La Confederació d’Empresaris d’Andalusia (CEA)
també ofereix serveis dirigits a pimes, com el de
creació d’empreses, a través del qual ofereix:
(1) suport tècnic per al desenvolupament de pro-
jectes d’empresa; (2) serveis a empreses de crea-
ció recent (0-4 anys); (3) foment de la cooperació
interempresarial; (4) convenis amb diverses enti-
tats de crèdit, i (5) accions de foment de l’esperit
emprenedor (com el Programa de Foment de
Vocacions Empresarials i el Programa Universi-
tat Emprèn).

Finalment, la Federació Andalusa d’Autònoms
(CEAT) ofereix un Servei Especialitzat en Projectes
d’Autoocupació (SEPA), l’objectiu del qual és
fomentar, motivar i assessorar per a l’autoocupa-
ció. Els serveis oferts se centren en dues àrees:

• Assessorament a Projectes: servei especialitzat
a dur a terme l’assessorament, seguiment i ava-
luació dels projectes empresarials que compor-
ten l’alta en el Règim Especial d’Autònoms.

• Desenvolupament d’accions encaminades a
fomentar l’autoocupació com a fórmula per ac-
cedir al mercat laboral.
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3.3. Clústers i vetes
d’excel·lència
Es comentava en la introducció d’aquest informe
que l’economia andalusa és una gran economia
territorial, diversificada sectorialment i dotada
d’un espai organitzat en àrees metropolitanes
relativament grans. El repàs realitzat fins ara ha
revelat una situació socioeconòmica encara
allunyada de l’estàndard mitjà espanyol i euro-
peu, però, també, elements de dinamisme que
s’han d’interpretar en clau de convergència ràpi-
da en alguns d’aquests indicadors: una economia
amb oportunitats per als emprenedors i amb un
potencial d’ocupació encara per explotar.

En aquest context cal situar un desenvolupa-
ment d’especial rellevància: l’existència i forma-
ció de clústers productius. L’aglomeració d’activi-
tats econòmiques relacionades en un espai
geogràfic i funcional definit de manera àmplia
per comprendre complexes interaccions de clien-
tela i subministrament entre activitats agrícoles,
industrials, de serveis, de coneixement, etc., és el
brou de cultiu en què es cou la competitivitat de
les empreses i, per tant, dels territoris.

Andalusia, a pesar de les limitacions menciona-
des, però en la base dels bons desenvolupaments
comentats, posseeix una àmplia sèrie de clústers
ja consolidats i activitats productives en via de
clusterització que s’analitzen en aquesta secció.
L’existència de clústers, més o menys madurs o
incipients, és una garantia de capacitat de crei-
xement basat en la competitivitat, d’atracció
d’inversions i de riquesa en tot tipus de recursos
de la base local d’empreses. Aquests clústers, ini-
cialment sortits de sectors més o menys conven-
cionals, aviat combinen una àmplia gamma de
subministradors i clients dels més variats orí-
gens sectorials, des de matèries primeres o pro-
ductes semielaborats, fins a serveis avançats.

Com es comentava, tots els sectors econòmics
estan representats en l’economia andalusa en
més o menys mesura i, del seu més de mig milió
d’empreses, se’n troben moltes de mitjanes i de
grans especialment capaces d’aglutinar verda-

ders sistemes d’empreses clusteritzades, com es
veurà a continuació. D’aquests sistemes, en sor-
geixen la cooperació entre empreses, les aliances
estratègiques amb subministradors, el coneixe-
ment i l’abast global. Això és el que han fet mol-
tes empreses andaluses de serveis turístics, l’e-
nergia, les noves tecnologies de la informació i
les comunicacions, l’agroalimentari, la pedra
natural, etc. en tots aquests anys, acompanyar
els seus equivalents de la resta d’Espanya en la
formidable expansió multinacional que ha aca-
bat sent un dels trets característics de l’obertura
global de l’economia espanyola.

3.3.1. El clúster turístic andalús

El sector turístic exerceix un paper fonamental
en el creixement i desenvolupament econòmic
d’Andalusia, fins al punt que la generació de
renda, l’ocupació, les àmplies derivades interin-
dustrials o la formació de grans grups empresa-
rials amb projecció internacional, trets tots
aquests amb visible incidència en l’economia
regional, deuen la seva gènesi a l’articulació dels
recursos productius al voltant d’aquesta activi-
tat. Andalusia deu molt a l’activitat turística i ha
de continuar comptant-hi entre els seus sectors
rellevants encara que, enfront d’altres regions
fins i tot més especialitzades des del punt de
vista turístic, exhibeixi una àmplia gamma d’acti-
vitats productives.

La rellevància del clúster turístic andalús queda
patent en la seva menció expressa en el renovat
Estatut d’Autonomia, indicativa de la importàn-
cia que hi donen els diversos agents econòmics i
socials de la regió. La diversitat i riquesa dels seus
recursos turístics confereixen a la comunitat un
avantatge competitiu en aquesta matèria que els
agents econòmics andalusos han sabut aprofitar
per generar, al seu entorn, un important sector
productiu. El litoral andalús s’ha convertit en una
de les destinacions espanyoles més demandades
en el segment de “sol i platja”, si bé també els
recursos de turisme urbà i d’interior són cada
vegada més rellevants per a la regió, amb ciutats
de grandària mitjana i gran, extraordinàriament
atractives pel seu patrimoni urbà, artístic i cultu-
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ral, com Sevilla, Granada, Còrdova etc., o l’existèn-
cia d’una important Xarxa d’Espais Naturals Pro-
tegits que afavoreix el turisme rural.

Segons els comptes Impactur, elaborats per
Exceltur, l’activitat turística contribuïa directa-
ment o indirectament a produir un PIB de 17.294
milions d’euros l’any 2006, la qual cosa represen-
ta un 12,6% del PIB total de la regió aquell any. De
la mateixa manera, la generació d’ocupació
ascendia a una xifra equivalent a l’11,8% de l’ocu-
pació a la comunitat. En aquest sentit, el clúster
andalús destaca per ser un dels que més contri-
bueixen al PIB regional en termes relatius, si ho
comparem amb la resta de regions espanyoles.
Però no tan sols ens hem de fixar en les xifres
relatives, sinó que el sector destaca com la princi-
pal destinació turística en termes absoluts, ja
que supera folgadament destins com Canàries o
Balears, el PIB directe i indirecte de les quals s’a-
costava als 11.000 milions d’euros aquell mateix
any. El 2007, quasi 8,5 milions de turistes van visi-
tar la regió, més de la meitat residents a Espanya.

Però, fins i tot disposant d’una posició rellevant
en el marc internacional, l’activitat turística an-
dalusa s’enfronta a reptes formidables derivats
en part de la seva maduresa i en part de l’emer-
gència de competidors cada vegada més agres-
sius. El sector seguirà comportant-se com a
motor del desenvolupament andalús, però haurà
de fer-se sostenible i trobar una solució eficient a
la baixa qualificació dels seus recursos humans i
als problemes derivats de l’estacionalitat. Tot
això sense distorsionar l’assignació de recursos
per a la intensificació d’altres activitats producti-
ves de relleu. Massa dimensions de l’economia
andalusa estan lligades directament o indirecta-
ment al sector turístic, la qual cosa fa imprescin-
dible una contínua millora i modernització del
sector per al progrés de la regió.

La demanda turística tradicional madura, asso-
ciada comunament al turisme de “sol i platja”
familiar, està donant pas a una nova demanda
més dinàmica vinculada a nous productes, tecno-
logies o mitjans de viatge, obrint noves possibili-
tats per al continu creixement del sector turístic
andalús, si se saben aprofitar les noves oportuni-

tats. És el que hem vingut a denominar la “rein-
venció” estratègica del sector turístic, que aposta
per una modernització i adequació de l’oferta
turística andalusa a les necessitats d’una nova
demanda. En particular, el futur del “sol i platja”
depèn de renovar la qualitat del servei i l’oferta
actual, i evitar en la mesura que sigui possible
incórrer en alguns dels errors comesos els últims
anys.

Les autoritats públiques són conscients del que
suposa aquest nou marc de cara a un canvi d’ac-
titud quan s’aborden els problemes i dificultats
del sector. La millora de les connexions andaluses
amb la resta del país i amb l’exterior és una de les
línies de treball de les autoritats, realitzant esfor-
ços en pro d’una major accessibilitat aèria de les
destinacions andaluses, així com la posada en
funcionament de noves línies d’AVE. A més,
també s’estan desenvolupant actuacions de màr-
queting de destinació i de planificació sectorial,
en les quals destaquen l’aprovació i posada en
marxa del Pla General de Turisme Sostenible
d’Andalusia o el Pla d’Acció 2008.

L’impuls de la demanda en tots aquests anys ha
afavorit l’increment de l’oferta d’allotjament i l’o-
cupació en el sector. El nombre de places ofertes
creixia prop d’un 50% des de l’any 1999, un ritme
superior al de la mateixa demanda, calculada pel
nombre de pernoctacions, la qual cosa ha fet
caure la taxa d’ocupació de manera sostinguda.
Addicionalment, a aquest augment de l’oferta
hotelera cal afegir l’increment de l’oferta residen-
cial turística lligada al boom immobiliari dels
últims anys. El resultat ha estat la massificació
d’algunes de les destinacions de “sol i platja”, el
deteriorament sever de parts del litoral, tant pai-
satgísticament com funcionalment, per rebli-
ment, i la pèrdua de competitivitat associada.
Addicionalment, l’impacte dels fenòmens de
corrupció urbanística al litoral, amb la seva seqüe-
la d’inseguretat jurídica, ha contribuït a danyar la
imatge de destinacions molt importants per a
l’activitat turística andalusa davant de l’opinió
pública espanyola i, especialment, internacional.

L’estacionalitat continua generant dificultats en
el manteniment de l’activitat i l’ocupació en les

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 s72



èpoques de menys demanda, principalment en
destinacions de “sol i platja”. Els efectes es mani-
festen en totes aquelles activitats lligades direc-
tament o indirectament al turisme, des de la
venda al detall fins a l’oferta complementària de
productes i serveis, i generen desequilibris so-
cials, econòmics i mediambientals. Addicional-
ment, l’impacte no sols es deixa sentir a curt ter-
mini sinó que també té les seves conseqüències
en el futur del sector, conforme limita les possibi-
litats d’una més gran professionalització i mo-
dernització.

Algunes de les cadenes hoteleres més rellevants
d’Espanya, líders en nombroses destinacions
turístiques internacionals, tenen el seu origen
en el clúster turístic andalús i comprenen molt
bé la rellevància d’una sòlida base local. Aquest
benefici transcendeix amb escreix l’activitat
turística andalusa en si mateixa i determina que
les anelles nobles de les cadenes de valor que
aquestes multinacionals turístiques represen-
ten s’instal·lin a la regió, amb tot el que això sig-
nifica en matèria d’innovació, qualitat del recurs
humà, creació de riquesa, etc. La projecció d’a-
questes empreses dependrà de com de sofistica-
da segueixi sent la seva base andalusa i això
depèn, al seu torn, de la reinvenció del turisme
convencional andalús, de la troballa de fórmules
alternatives de flexibilitat laboral compatibles
amb la millora de la formació dels treballadors,
una més gran sofisticació dels subministradors
locals i l’enriquiment de l’estructura de clients i
subministradors globals d’una activitat la pro-
jecció de la qual és igualment global.

3.3.2. El clúster agroalimentari

A Andalusia es combinen una agricultura molt
productiva amb una indústria avançada de trans-
formació. Al mateix temps es donen estructures
empresarials que, partint d’orígens dictats per
la necessitat de sobreviure a la despoblació del
món rural, s’han arribat a constituir en grans em-
preses cooperatives susceptibles d’una evolució
corporativa més coincident amb el context global
en què ja participen activament.

L’activitat agroalimentària a Andalusia comprèn
quasi tots els subsectors, des de l’horticultura
fins a la ramaderia, i compta amb un potent sec-
tor d’agricultura ecològica centrat en l’exporta-
ció. Clarament, el cultiu de l’olivera i la producció
d’oli se situa en un lloc preferent a Jaén, Sevilla i
Còrdova fonamentalment, així com les produc-
cions vitivinícoles de Jerez i Montilla, però els pols
de fruites i hortalisses d’Almeria i Huelva o els de
porcí ibèric de Jabugo i Valle de los Pedroches, on
també es dóna una important activitat ramadera
de vaquí, formen part destacada del conjunt d’ac-
tivitats que integren l’estructura de valor agroali-
mentari andalusa.

Entorn d’aquestes activitats gira un conjunt de
derivades industrials i comercials gens menys-
preable i, a poc a poc, s’hi obre pas l’impuls de la
innovació, la qualificació de la mà d’obra i la inter-
nacionalització de les seves activitats.

Són molt nombroses les denominacions d’origen
i les indicacions geogràfiques protegides, amb
estàndards de qualitat ben establerts. Referèn-
cies, totes aquestes, sense les quals no és possi-
ble la competència en mercats globals de valor
afegit. Malgrat que la comercialització, en gene-
ral, és una de les assignatures pendents de molts
dels subsectors del clúster agroalimentari anda-
lús, no és menys cert que l’obertura dels grans
mercats emergents està sent aprofitada per
algunes de les produccions més emblemàtiques
d’aquest clúster, com és el cas de l’ibèric curat cap
a la Xina. Falten, no obstant això, vies d’exporta-
ció més organitzades i sistemàtiques enfront de
l’oportunisme ocasional quan les vendes domès-
tiques afluixen. L’extensió de les llotges virtuals,
amb intercanvis a futur, com el Mercat de Futurs
d’Oli d’Oliva, en funcionament des de 2004, seria
molt convenient per a aquestes produccions.

Això comporta l’aprofundiment de les relacions
interempresarials pròpiament dites que caracte-
ritzen els clústers en què empreses de molt
variada vocació sectorial (com la genètica, les
TIC, la logística, la consultoria o la restauració)
s’alien amb les empreses tractores del clúster
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per crear la constel·lació empresarial i producti-
va que estengui l’estructura de valor i la doti
d’abast global.

Bona part d’això està per fer en el clúster agroali-
mentari andalús, més aviat caracteritzat per una
gran varietat d’activitats agrícoles i transforma-
dores, disperses en un territori geogràfic ampli,
amb algunes capçaleres molt destacades i, no
obstant això, d’una considerable potencialitat
clarament tributària del desplegament definitiu
de les infraestructures intermodals d’abast euro-
peu i global (ports, aeroports, ferrocarril de mer-
caderies avançat i carreteres d’alta capacitat), les
activitats logístiques i les iniciatives de comercia-
lització que materialitzen els avantatges de les
anteriors.

Tampoc no ha d’oblidar-se, en aquest procés d’e-
mergència del clúster agroalimentari andalús,
l’adequació de les estructures empresarials. Com
es comentava anteriorment, en gran manera
dominat per cooperatives amb orígens històrics
molt determinats, les unitats productives po-
drien adquirir un gran protagonisme global i
aglutinar molt millor les altres activitats afins, si
orientessin el seu futur cap a noves formes socie-
tàries (societats anònimes, eventualment) més
àgils a partir de processos de concentració que
els donessin l’escala necessària per a la compe-
tència global.

3.3.3. L’energia solar, una opció de
progrés dins de les energies 
renovables

Els últims anys, Andalusia ha demostrant un ferm
compromís amb l’impuls de les energies reno-
vables i l’eficiència energètica com a resposta a
la creixent preocupació social i econòmica per
aspectes com la reducció de la dependència ener-
gètica, les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle,
la sostenibilitat i el medi ambient.

Aquests esforços s’emmarquen dins dels objec-
tius estratègics d’Espanya, que, com a membre
firmant del Protocol de Kyoto (i amb el seu suport
a les conclusions de la Cimera de Bali), ha disse-

nyat un conjunt de mesures que es van concretar
en l’aprovació, l’agost del 2005, del Pla d’Energies
Renovables per al període 2005-2010. Aquest pla
fixa uns objectius ambiciosos quant a la capaci-
tat instal·lada per a l’any 2010, la qual cosa per-
metrà que el 12,1% del consum d’energia primària
procedeixi d’energies renovables. Una fita impor-
tant de cara a aconseguir aquests objectius ha
estat l’aprovació del Reial Decret 661/2007, que
regula en l’actualitat l’activitat de producció d’e-
nergia elèctrica en Règim Especial i que, sens
dubte, està donant un bon impuls al sector.

Andalusia compta amb un alt potencial de recur-
sos renovables, la qual cosa, sumada a les políti-
ques de foment en curs, està afavorint la
instal·lació de tecnologies netes per a la genera-
ció d’energia. Des de l’any 2000, la potència ins-
tal·lada a la regió a través d’aquestes tecnologies
ha passat dels 969 a 1.869 MW, és a dir, ha regis-
trat un increment del 93%, fet que la situa en una
posició privilegiada entre totes les comunitats
autònomes espanyoles quant al ritme de creixe-
ment.

Amb l’eòlica, és l’energia solar la que ha experi-
mentat més desenvolupament gràcies a l’abun-
dància d’aquest recurs a la comunitat autònoma,
que registra uns nivells de radiació de 4,75
kWh/m2 al dia i que la converteix en la primera
potència solar del país i una de les primeres d’Eu-
ropa. Així, la contribució de l’energia solar a l’a-
bastiment energètic a Andalusia és cada vegada
més rellevant, especialment per a l’obtenció d’e-
nergia tèrmica i per a la producció d’electricitat.
Però no ha d’oblidar-se que aquesta activitat
sobre el terreny determina igualment l’emergèn-
cia d’empreses de base tecnològica que acaben
arrelant en el teixit industrial de la regió, per la
via de les relacions de subministrament, subcon-
tractació i de clients, i reforcen els pols productius
locals. De nou, la qualitat de la base local deter-
mina, al seu torn, la projecció global de les
empreses andaluses, com es constata en l’actua-
litat.

L’energia solar fotovoltaica acumulava l’any 2006
una potència instal·lada de 21.204 kWp, el 27,3%
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dels quals és fotovoltaica connectada a la xarxa i
el 72,7% restant és fotovoltaica aïllada. L’avaluació
del Pla Energètic Andalús 2000-2006 (PLEAN)
reflecteix un creixement elevat d’aquest tipus de
tecnologia, molt especialment la fotovoltaica
connectada. Així mateix, presenta un grau de
compliment amb els objectius marcats pel pla
molt pròxims al 100% per al cas de l’aïllada, i molt
superior per al cas de la connectada. Quant a l’e-
nergia solar tèrmica, el creixement experimentat
durant el període de vigència del PLEAN ha supe-
rat el 160%, amb un grau de compliment del
84,4% sobre els objectius inicials de la planifica-
ció de referència.

No obstant això, és la tecnologia termosolar la
que es troba en un moment clau a Espanya i a
Andalusia. Tot i que el seu desenvolupament en-
cara no és excel·lent, la regió andalusa és un dels
referents més destacats pel que fa a la producció
energètica i a la investigació d’aquesta tecnolo-
gia. Així, una de les primeres plantes que van
començar a funcionar a Europa se situa a Alme-
ria, on estan instal·lats 11 MW. Al seu torn, es tro-
ben en construcció uns 190 MW i, en projecte, un
important nombre de centrals. El nou Pla Anda-
lús de Sostenibilitat Energètica 2007-2013 (PASE-
NER) planifica un increment de la potència ins-
tal·lada en solar termoelèctrica14 fins als 800 MW
l’any 2013.

El més gran centre d’investigació europeu en tec-
nologies solars de concentració, que porta més
de dues dècades rebent un important impuls per
part d’institucions, empreses i entitats d’investi-
gació, és la Plataforma Solar d’Almeria (PSA), que
situa Andalusia, i Espanya en el seu conjunt, en
una magnífica posició per aconseguir els nous
objectius de desenvolupament tecnològic i com-
petitivitat a escala internacional en aquesta ma-
tèria.

És previsible que, en un futur immediat, el desen-
volupament d’aquesta tecnologia creï una desta-
cada demanda de components específics per als
sistemes, com ara reflectors i tubs absorbidors en
el cas de les instal·lacions cilindroparabòliques,
cosa que es presenta com una excel·lent oportu-
nitat de negoci i de creació d’un teixit industrial a
la regió que, en data d’avui, és encara molt limi-
tat, un fet que pot frenar la posada en marxa
d’instal·lacions de generació a partir de les inves-
tigacions que es duen a terme.

Andalusia compta, per tant, amb una sèrie de fac-
tors propicis per albergar en el seu territori una
indústria emergent i amb bones perspectives de
futur, que podria arribar a consolidar un clúster
de referència mundial en energia solar. La comu-
nitat autònoma compta amb uns recursos natu-
rals abundants i favorables per continuar apos-
tant pel desenvolupament d’aquest tipus de
tecnologia, així com uns alts nivells de radiació
solar. Però, a més, la presència de la PSA a Almeria
afegeix el component innovador i l’activitat de
més valor afegit, l’R+D, generadora de teixit
industrialment i fàcilment exportable.

La concentració d’algunes empreses vinculades
al sector de les renovables al voltant de Sevilla
(Abengoa, Sener, Scholl, Solel) demostra la capa-
citat que Andalusia té per continuar impulsant
un sector, el de l’energia solar, que no sols té uns
impactes en termes de producció i ocupació, sinó
que és un sector d’alt valor afegit que permet la
transferència de tecnologia i l’atracció de capital
humà qualificat.
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3.3.4. El Parc Tecnològic
d’Andalusia a Màlaga

Entre les infraestructures que poden facilitar la
consolidació de Màlaga com un lloc de trobada
tecnològica empresarial, cal destacar el Palau de
Fires i Congressos inaugurat el 2003 i el Parc Tec-
nològic d’Andalusia (PTA), on actualment hi ha
instal·lades 452 empreses (telecomunicacions,
electrònica, programari, serveis avançats i medi
ambient) que generen 12.000 llocs de treball i
facturen 1.300 milions d’euros anuals. Hi ha pre-
vista una ampliació del terreny que permetrà
incrementar un 60% la capacitat per acollir
empreses.

Més del 70% de facturació del PTA procedeix
d’empreses relacionades amb la tecnologia de la
informació i la comunicació. La seva línia de pro-
ducció i investigació se centra en quatre sectors:
la tecnologia de la mobilitat, tecnologia fotovol-
taica, biotecnologia o bioinnovació i la creativitat
i el disseny com a nous valors de la innovació.

Junt amb el PTA, un altre dels vèrtexs de l’anome-
nat “triangle productiu” del desenvolupament
econòmic de Màlaga és la universitat (l’altre vèr-
tex és l’aeroport) que, amb poc més de trenta
anys, és un important motor de la recerca i la
innovació, amb l’aplicació de les noves tecnolo-
gies en l’àmbit universitari amb l’ampliació de la
xarxa sense fil d’Internet a tot el campus, la posa-
da en marxa del “Campus Virtual”, programa que
permet als alumnes cursar algunes assignatures
on line, i la clara aposta per l’administració elec-
trònica. El nou campus universitari compta amb
més d’un milió de metres quadrats, 214.000 dels
quals seran destinats a serveis educatius; 47.500,
a Parc científic i empresarial; 23.000, a Col·legis
Majors, i 96.500, a zones esportives.

Per tant, universitat, infraestructures TIC i empre-
ses de base tecnològica, d’una banda, més una
àmplia oferta cultural i de lleure, unit a un clima
benigne tot l’any, formen a Màlaga un excel·lent
brou de cultiu per oferir als emprenedors euro-
peus un entorn idoni de creació i innovació TIC de
gran nivell.

Atesa la importància de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) com a eina per
obtenir una productivitat empresarial més gran i
un context actual de clara competència per
atraure inversions en R+D+I, alguns llocs en el
món s’han erigit com a pols d’excel·lència en
innovació TIC i líders de l’expansió tecnològica
mundial. Cap d’aquests, no obstant això, es troba
a Europa.

Tenint aquest dèficit europeu present, el Club
Málaga Valley és una iniciativa duta a terme per
directius d’importants empreses del sector de les
TIC a Espanya que busquen un objectiu comú:
“dissenyar les polítiques i línies d’acció necessà-
ries per convertir Màlaga en la més important
zona d’excel·lència tecnològica d’Europa, un ‘Sili-
con Valley’ europeu capaç d’arrossegar empreses
de tot el món i inversions en R+D”.

El Club Málaga Valley vol ser l’impulsor d’aquest
propòsit i ser la plataforma que uneixi tots els
esforços per aconseguir que Màlaga sigui un
model d’implicació amb les tecnologies de la
informació i un lloc de trobada d’idees i innova-
cions. Per aquest motiu, aquests empresaris,
experts en Societat de la Informació, fan propos-
tes, fixen directrius i aproven resolucions finals
de les comissions de treball que es creen a aquest
efecte, amb reunions dues o tres vegades l’any
per convertir-se en els impulsors i la plataforma
que dirigeixi els esforços en la mateixa direcció.

En aquest sentit, els membres del Club han
redactat una declaració de principis en forma de
manifest en què es comprometen amb les TIC
com a “eines de llibertat” per a tota la societat:
ciutadans, empreses i organismes públics, i hi
veuen les oportunitats del desenvolupament de
la societat del coneixement per a l’economia i el
benestar futur del país. Segons el text de la
declaració, Màlaga pot convertir-se en un focus
d’atracció i generació d’idees en un context d’a-
bast global que significa guanys de competitivi-
tat per a la regió i Espanya.

No en va, els últims anys, Màlaga s’ha caracterit-
zat per tenir un dels ritmes de creixement més
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dinàmics d’Espanya i, a més, és la província d’An-
dalusia amb nombre més gran d’empreses per
habitant, per sobre de la mitjana espanyola. L’úl-
tima dècada, la creació d’empreses ha augmen-
tat de forma considerable; el 2007 compta amb
114.500 empreses, el 24% del total regional. Amb
això, la província malaguenya aporta quasi el 3%
del PIB nacional.

3.3.5. Altres activitats susceptibles
de clusterització

L’economia andalusa ha patit intensament els
processos de reestructuració industrial en els
sectors naval, de l’automoció i de les manufactu-
res convencionals davant de l’envestida de les
economies emergents. D’altra banda, pateix d’un
teixit de pimes massa petites i poc col·laborado-
res, a causa de la seva dimensió, precisament,
encara que això hauria de ser l’esperó per a l’es-
mentada col·laboració. Poca cultura de col·labora-
ció i potser desconfiança mútua, amb un descuit
compartit amb la resta d’Espanya per la formació
de quadres intermedis i tècnics especialistes (for-
mació professional), han determinat que hi hagi
moltes empreses i escasses aglomeracions in-
dustrials susceptibles de consolidar-se en forma
de clústers pròpiament dits.

Però hi ha excepcions i els paràgrafs que seguei-
xen només pretenen mostrar que no sols hi ha
pràctiques d’excel·lència a Andalusia, sinó també
vetes d’activitat que ja comencen a despuntar
amb possibilitats de convertir-se en clústers prò-
piament dits tan aviat com el teixit productiu
local i les institucions hi ajudin. No és qüestió de
detenir-se en els múltiples exemples que es
donen a Andalusia (la química a Huelva i Cadis, el
naval renovat a Cadis, la cultura a Sevilla, les cièn-
cies de la salut a Granada, la millora cavallina a
Jerez, el fred industrial a Lucena, la fusta a Luce-
na-Écija-Marchena, els materials de construcció
a Linares...), sinó d’il·lustrar alguns casos espe-
cialment paradigmàtics que, impulsats bé per
decisions de grans empreses espanyoles o euro-
pees (aeronàutic a Sevilla i Cadis) o per empreses
locals amb ràpida projecció nacional i internacio-

nal (pedra a Almeria), sintetitzen les esperances i
les dificultats que impulsen i limiten el desenvo-
lupament dels nous sectors i empreses que defi-
niran el model productiu andalús els pròxims
anys.

L’activitat centrada en l’aeronàutica és ja molt
rellevant a l’eix Sevilla-Cadis. Encara que majori-
tàriament depèn de les demandes de la resta de
plantes europees d’EADS, la diversificació de
clients a tot el món hi donaria un impuls defini-
tiu. Igualment rellevant és la integració de la
indústria auxiliar local, en l’actualitat constituïda
per petits fabricants, de la qual aviat haurien de
sorgir subministradors de primer nivell com els
que s’observen en els principals clústers de l’au-
tomoció a tot el món. Aquests subministradors
de primer nivell comparteixen riscos i recursos
amb els fabricants a qui subministren i acaben
assumint en gran manera les anelles nobles del
disseny i la innovació de materials i sistemes de
què es nodreix la indústria.

L’incipient clúster de la pedra i el marbre a Alme-
ria és un exemple de com empreses locals, amb
perseverança i creativitat, han aconseguit afegir
valor per mitjà de la innovació en materials en
principi poc propensos a l’exportació. La incorpo-
ració de propietats alienes, com el color o el
rebuig de bacteris a la pedra, o la seva transfor-
mació per arribar a la producció d’aglomerats de
pols de pedra, per part d’empreses que cada
vegada dominen més la innovació precisa per
arribar a aquests desenvolupament, estan deter-
minant que sorgeixi a Almeria un conjunt d’acti-
vitats relacionades amb la producció de nous
materials basats en la pedra i el marbre a més de
les activitats de disseny, R+D+I, logística i, un ele-
ment gens menyspreable, màquina eina per a
l’extracció, manipulació i transport dels produc-
tes elaborats pel sector. Tan ràpida ha estat la
progressió de les empreses capdavanteres, que
els desenvolupaments auxiliars en matèria de
mitjans de transport especialitzats, capacitat
portuària per a l’exportació dels materials, perso-
nal tècnic o científic continuen sent escassos i
limiten d’alguna manera el potencial de les
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empreses existents. La feliç associació dels nous
materials amb l’ampli concepte d’“hàbitat”, cosa
ja habitual en l’avantguarda del moble, el tèxtil o
la construcció, ha impulsat l’acceptació d’aquests
materials per part dels consumidors de tot el
món, especialment dels països més avançats.

3.4. Societat del 
coneixement
Fa ja alguns anys que l’evidència empírica no pre-
senta cap dubte i, potser per primera vegada en
molt de temps, el consens entre els economistes
és pràcticament unànime: un factor clau per al
creixement de les economies és el desenvolupa-
ment de la societat del coneixement. És més, a
llarg termini, aquest és l’ingredient essencial per-
què qualsevol economia avançada pugui mante-
nir el creixement del benestar social i econòmic
aconseguit en un context de forta competència
global caracteritzat per l’emergència de noves
potències manufactureres. No hi ha economia
avançada que no estigui basada en el coneixe-
ment.

Andalusia ha fet els darrers anys un intens esforç
en el camp de l’R+D i les Tecnologies de la Infor-
mació i les Comunicacions (TIC) que l’han portat
a retallar distàncies amb la resta d’Espanya i, en
algunes dimensions, a superar-ne la mitjana;
però els agents andalusos encara han de realitzar
la part del recorregut que els porti a cobrir aques-
ta distància i a plantejar-se l’horitzó de les re-
gions més avançades d’Europa.

No s’ha de creure que la regió no té desenvolupa-
ments avançats en la matèria. De fet, la base per
a aquest progrés ha estat l’existència d’empreses
líders en el seu sector i la creació d’un Sistema
d’Innovació Andalús molt atapeït, innovador, al
seu torn, en el pla institucional i clarament orien-
tat a la col·laboració entre el món empresarial i
l’universitari.

Per si sols, aquests factors determinarien, en una
regió més petita, uns resultats espectaculars i,
en veritat, els Parcs i Centres Tecnològics o les
institucions com la Corporació Tecnològica d'An-
dalusia, certifiquen aquesta excel·lència; però en
el context d'una regió amb un ampli univers
empresarial i una elevada població els desenvo-
lupaments al·ludits resulten insuficients perquè
les mètriques convencionals en termes per capi-
ta o per unitat empresarial captin enterament la
seva aportació.

Així, és sobre la base de l’excel·lència ja contras-
tada a la regió i per via de la seva extensió en el
conjunt de les empreses i de la societat que
Andalusia acabarà mostrant els trets d’una regió
avançada en aquesta matèria.

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

L’esforç en R+D a Andalusia ha estat notable els
últims anys. Ha superat els 1.200 milions d’euros
de despesa interna en R+D el 2006, més d’un
100% d’increment des del 2001 (veure gràfic
següent) , i s’ha situat en al voltant del 10% del
total de despesa en R+D nacional. Aquesta dada,
no obstant això, és baixa en termes relatius ja
que el pes del PIB andalús en el total nacional en
termes corrents és superior al 10%, la qual cosa
indica menys especialització de l’economia anda-
lusa en R+D.

Aquest fet es corrobora també si s’analitza la
situació de l’indicador de la despesa interna en
R+D per habitant, que queda, així mateix, per
sota de la nacional de forma sistemàtica en el
període 2001-2006 analitzat. No obstant això,
aquest indicador ha reduït la seva distància res-
pecte al corresponent del conjunt d’Espanya.
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La convergència en aquesta matèria amb la mit-
jana nacional és qüestió de temps si es manté
l’esforç desenvolupat aquests darrers anys. En
efecte, l’evolució de la despesa interna en R+D,
com s’aprecia en el gràfic adjunt, prenent com a
base 100 per a ambdues economies l’any 2001,
ha estat molt més intensa a Andalusia que a
Espanya.

S’observa així que, en el període analitzat 2001-
2006, Andalusia ha aconseguit més que duplicar
la seva despesa en R+D, alhora que per al conjunt
d’Espanya aquest increment supera lleugera-
ment el 20%, amb un estancament els últims
anys.

Finalment, respecte al PIB regional, la despesa en
R+D a Andalusia ha crescut gairebé fins al 0,9%,
des del 0,6% el 2001. Aquest esforç ha aconseguit
reduir lleugerament el diferencial respecte al
total nacional des de les quatre dècimes de punt
percentual de PIB que se situava el 2001 a tres
dècimes de punt, el 2006.
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Si analitzem l’esforç innovador en les empreses,
observem que Andalusia es troba per sota de la
mitjana espanyola en l’indicador d’esforç d’inno-
vació en relació amb la facturació de l’empresa,
amb un dada molt per sota del grup de regions
més innovadores encara que encapçalant el con-
junt de regions que se situen al seu costat.

Millor posició ocupa la regió en relació amb l’o-
rientació innovadora del seu teixit empresarial.
Així, el nombre d’empreses innovadores andalu-
ses és pràcticament semblant al de la mitjana
nacional, la qual cosa indica que hi ha una reali-
tat innovadora entre les empreses andaluses,
algunes de les quals molt rellevants, i per tant un
potencial que ha de seguir desenvolupant-se.

3.4.2. El sistema andalús 
d’innovació  

La Fundació Cotec per a la innovació tecnològica
defineix un sistema d’innovació com “el conjunt
d’elements que, en l’àmbit nacional, regional o

local, actuen i interaccionen, tant a favor com en
contra, de qualsevol procés de creació, difusió o
ús de coneixement econòmicament útil”. És a dir,
un sistema d’innovació és el marc elemental de
qualsevol economia per desenvolupar la innova-
ció i l’R+D amb el propòsit de traduir el desenvo-
lupament en productivitat econòmica.

Així, tot sistema d’innovació s’organitza entorn
de cinc agents interdependents i connectats
entre si per mitjà de relacions encreuades que
donen fortalesa al sistema. En el vèrtex superior,
i com a part essencial de l’estructura, es troben
les empreses, les seves interrelacions i el mercat.
Aquest vèrtex està, al seu torn, connectat als
quatre elements distintius que acaben de confi-
gurar un sistema d’innovació: l’Administració; el
sistema públic d’R+D+I; les organitzacions o
infraestructures de suport a la innovació (els
Parcs i Centres Tecnològics i les xarxes d’innova-
ció), i l’entorn (sistema educatiu, sistema finan-
cer, la cultura innovadora, etc.).

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 s82

Font: INE

0,0

Empreses innovadores (EIN) per cada 100 empreses a les CCAA (2006)
EIN = Empresa amb activitat innovadora o en curs els darrers 3 anys

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

GalíciaValència

Aragó

Andalusia Canàries

Castella i
Lleó

Astúries

Navarra

La Rioja

Catalunya

País Basc

Múrcia

Madrid

TOTAL
NACIONAL Cantàbria Castella-La

Manxa

Extremadura

Balears

2,0
1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7

1,6 1,6

1,3 1,3
1,2 1,2 1,2 1,2

1,1
0,9

2,3



L’Administració andalusa compta, a través de la
Conselleria d’Innovació, Ciència i Empresa, amb
les entitats i organismes següents adscrits al sis-
tema d’innovació andalús:

• Agència d’Innovació i Desenvolupament d’An-
dalusia (IDEA)

• Agència Andalusa de l’Energia
• Agència Andalusa d’Avaluació de la Qualitat i

l’Acreditació Universitària (AGAE)

A més, a través de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, la Junta compta amb l’Institut Andalús
d’Investigació i Formació Agrària, Pesquera, Ali-
mentària i de la Producció Ecològica (IFAPA).

D’altra banda, l’Ordre de 18 de setembre de 2006
estableix la qualificació dels Agents del Sistema
Andalús del Coneixement i crea el Registre Elec-
trònic dels Agents Andalusos del Coneixement,
amb la definició següent: “Entitat que té entre
els seus objectius generals la generació, l’aplica-
ció o la transferència del coneixement a Andalu-
sia”. En aquest concepte es poden enquadrar:
Espais Tecnològics i del Coneixement; Parcs Cien-
tífics i Tecnològics; Parcs d’Innovació Empresarial;
Centres de Generació del Coneixement; Instituts
d’Investigació Singular; Centres i Instituts d’In-
vestigació; Grups d’Investigació i Associacions de
Grups; Centres d’Aplicació i Transferència de la
Tecnologia i el Coneixement; Centre Tecnològic
Avançat; Centre Tecnològic; Centre d’Innovació i
Tecnologia; Entitat de Transferència del Coneixe-
ment; Centre de Creació i Consolidació d’Empre-
ses de Base Tecnològica; Agents del Coneixement
Tecnològic Acreditat.

Els pilars principals del sistema d’innovació anda-
lús són el sistema públic d’R+D+I i les infraes-
tructures de suport.

Sistema públic d’R+D+I
Fa referència a tots els organismes i institucions
de titularitat pública que contribueixen a la ge-
neració de coneixement, bàsic i aplicat, i a la for-
mació d’investigadors i de perfils d’alta qualifi-
cació a Andalusia. Està format per dos elements
principals: les universitats i els grups d’investi-
gació.

• Les universitats: Universitats d’Almeria, Cadis,
Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga, Sevi-
lla, Internacional d’Andalusia i Pablo d’Olavide
(a Sevilla).

• Els Grups d’investigació: definits com “unitat
bàsica d’investigació amb una línia comuna
d’activitat científica, formada per doctors, titu-
lats superiors i mitjans i personal auxiliar per-
tanyents a Universitats andaluses i/o Organis-
mes Públics d’Investigació (OPI)”.

Les organitzacions de suport a la 
innovació
Inclou tots aquells agents el propòsit dels quals
és el de fomentar l’activitat innovadora de les
empreses. Les organitzacions de suport a la inno-
vació es podrien desglossar en dos tipus. D’una
banda, les organitzacions que realitzen activitats
d’intermediació entre els organismes que consti-
tueixen l’oferta d’R+D+I i el sector empresarial
(les Oficines de Transferència de Resultats d’In-
vestigació -OTRI- i les Fundacions Universitat-Em-
presa, etc.). D’una altra, les organitzacions que
presten serveis directes d’impuls a l’activitat in-
novadora (els centres tecnològics i els parcs cien-
tífics i tecnològics). Entre els més representatius
d’aquests agents es troben els següents:

• Xarxa d’Espais Tecnològics d’Andalusia (RETA).
Associació sense ànim de lucre, constituïda l’a-
bril del 2005 a iniciativa de la Conselleria d’In-
novació, Ciència i Empresa per fomentar l’R+D+I
dins les empreses andaluses. Aglutina l’oferta
agregada andalusa d’R+D+I per posar-la a dis-
posició del teixit productiu de la comunitat
autònoma. És l’eina que té al seu abast l’empre-
sariat andalús per portar la innovació a les
empreses tradicionals, introduir les empreses
innovadores en la R+D i potenciar les empreses
tecnològiques. En l’actualitat compta amb 41
associats i continua creixent progressivament i
aglutinant tots els Agents del Sistema Andalús
del Coneixement qualificats per la Conselleria
d’Innovació, Ciència i Empresa de la Junta d’An-
dalusia. Des del punt de vista operatiu, RETA
funciona com una xarxa tècnica desplegada
per tot el territori andalús, a través de les seves
agrupacions tecnològiques ubicades als parcs

L ’ e c o n o m i a  d ’A n d a l u s i a : d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 83



tecnològics i principals polígons industrials de
les vuit províncies andaluses. Les agrupacions
tecnològiques són espais de gran concentració
d’empreses en què RETA ubica un tècnic de la
xarxa per ajudar de forma directa i personalit-
zada les empreses del seu entorn a introduir
processos d’innovació.

• Institut Andalús de Tecnologia (IAT). Centre Tec-
nològic constituït com a fundació privada, de
caràcter no lucratiu, reconegut d’interès públic,
que actua sota criteris empresarials. Proporcio-
na serveis tècnics avançats d’R+D+I amb una
clara orientació al client. Aquests serveis són:
descripció dels processos estratègics i de plani-
ficació; de gestió dels recursos; de prestació de
serveis i de mesurament, anàlisi i millora, amb
ajuda de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions, i la integració de les aplicacions
per al millor aprofitament dels recursos. Comp-
ta amb set centres operatius i set de participats.

• Parc Tecnològic d’Andalusia (PTA). Situat a
Màlaga, s’inaugura el 1992, per acord entre la
Junta d’Andalusia i l’Ajuntament de Màlaga. En-
globa també la seu mundial de l’Associació In-
ternacional de Parcs Científics i Tecnològics
(IASP) i la seu de l’Associació de Parcs Científics i
Tecnològics d’Espanya (APTE). El Parc Tecnològic
d’Andalusia té funcions de dinamització tecno-
lògica de la indústria d’Andalusia a través del
suport a la generació de coneixements cientí-
fics i tecnològics, la implantació d’activitats
industrials i de serveis d’alta qualitat, que per-
meten l’aplicació i experimentació de les noves
tecnologies, i l’establiment d’unes estructures
de serveis tecnològics i de formació orientats a
les empreses i institucions.

• Altres parcs tecnològics. A més del PTA, a An-
dalusia s’hi ubiquen altres parcs de rellevància
com són el Parc Tecnològic Agroindustrial a
Jerez, el Parc Metropolità i Industrial i el Parc
Tecnològic de Ciències de la Salut, ambdós a
Granada, el Parc Científic i Tecnològic de Còrdo-
va, Rabanales 21, el Parc d’Innovació i Tecnologia

d’Almeria (PITA), el Parc Científic i Tecnològic de
Sevilla, Cartuja 93, i el Parc Tecnològic Aerospa-
cial d’Andalusia, Aerópolis, també a Sevilla.

• La Xarxa de Transferència de Resultats d’Inves-
tigació (RATRI) és un portal creat per oferir
informació sobre les activitats d’R+D desenvo-
lupades a Andalusia i sobre les eines de finan-
çament d’R+D tant en àmbit regional, com
nacional i europeu. Es pretén també coordinar i
transferir les activitats i resultats d’investigació
a Andalusia. RATRI està dirigida a la societat en
el seu conjunt: investigadors, administracions
públiques i empreses interessades en la gene-
ració i aplicació de nous coneixements.

Cal destacar especialment la Corporació Tecno-
lògica d’Andalusia, fundació privada promoguda
per la Conselleria d’Innovació, Ciència i Empresa
de la Junta d’Andalusia per potenciar la col·labo-
ració entre l’entorn científic i el productiu per
donar resposta a les necessitats d’innovació i
desenvolupament de la societat andalusa. Agru-
pa els investigadors de les universitats i centres
d’investigació, les empreses amb vocació inno-
vadora, cada vegada més nombroses i implica-
des amb el CTA, entitats financeres i l’Adminis-
tració Pública, de tal manera que formen una
prometedora aliança per a la innovació, la inves-
tigació i el desenvolupament. Promou projectes
d’R+D+I a Andalusia, catalitza les oportunitats i
actua com un intermediari eficaç entre l’oferta i
la demanda tecnològica. Impulsa i finança els
esmentats projectes d’R+D+I a través de l’execu-
ció del Fons Tecnològic de la UE (estimat en 976
milions d’euros per a la regió), i assessora també
per a la identificació, generació, articulació i pro-
moció de projectes, consorcis empresarials i la
incorporació als mateixos de grups d’investiga-
ció. La Corporació actua també com a organisme
destacat d’interfície davant dels organismes
públics competents i com a suport a aquests
darrers a l’hora de promoure la participació i
difondre les noves modalitats de projectes, en
particular a través de la Xarxa de Punts d’Infor-
mació a la R+D+I (Xarxa PIDI). Intervé també en
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la gestió del procés d’avaluació dels projectes i
en la generació de nous instruments de recerca i
suport a l’R+D empresarial.

3.4.3. Les TIC a Andalusia

La principal infraestructura TIC que requereixen
les empreses és l’accés a Internet a través de
banda ampla. Segons l’Enquesta d’Ús de TIC i
Comerç Electrònic de l’INE, la comunitat andalu-
sa se situa per damunt de la mitjana espanyola
però encara per sota de regions com Balears o
Madrid, com es pot veure en la taula següent.

L’accés a eines definides per al negoci es pot con-
siderar com un ús avançat d’Internet per a les
empreses i, en aquest cas, Andalusia torna a
situar-se per sobre de la mitjana i supera les
empreses de Catalunya i País Basc. No obstant
això, la proporció d’empreses andaluses que
compten amb pàgina web i connexió a Internet
és inferior al de la mitjana espanyola, i és la sego-
na regió amb menys proporció d’empreses amb
web de les triades per a l’anàlisi, darrere de Cas-
tella-La Manxa.

A continuació, l’aspecte més important per a les
empreses és l’ús que es fa de les TIC, ja que
aquest ús determina finalment la capacitat
d’incrementar-ne la productivitat per mitjà del
que hem denominat l’e-Valor, és a dir, el valor
afegit empresarial derivat de l’ús eficient de les
TIC. Podem situar a més l’e-Valor empresarial
com la definitiva integració, i principal aportació
de l’empresa en la Societat de la Informació, en
aconseguir reunir l’esforç d’infraestructura,
adopció i ús realitzat de les TIC amb eines inno-
vadores de gestió empresarial que més valor
afegit i avantatge competitiu aporten, tant a la
mateixa empresa com als seus clients i proveï-
dors, entre els quals es troben altres empreses i
les mateixes llars.

Quan s’observa el posicionament d’Andalusia en
els principals components de la cadena de l’e-
Valor, com es fa en el quadre adjunt, s’aprecia cla-
rament l’esforç que les empreses andaluses han
de realitzar encara per avançar per les avingudes
més sofisticades de la cadena de valor en la
societat del coneixement.
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Indicadors de connexió i ús TIC a Andalusia enfront d’altres CCAA
(Gener 2007)

% Empreses sobre el Castella-La Paístotal amb connexió Espanya Andalusia Balears Catalunya Madrid
a Internet Manxa Basc

Amb accés a Internet
mitjançant banda ampla 95,23 96,08 97,89 92,7 95,81 97,78 93,11

Amb connexió a  
Internet per accedir 
a aplicacions/
eines definides
per al negoci 37,71 38,33 34,15 36,24 38,25 41,95 35,9

Amb connexió a 
Internet i 
lloc/pàgina web 51,91 46,17 49,15 43,04 57,64 59,88 57,5

Font: INE



En primer lloc, probablement de tots els aspectes
del negoci de qualsevol indústria o empresa, la
cadena de subministraments (provisió i distribu-
ció) és la que engloba la majoría de processos. En
la gestió eficient del subministrament de pro-
ductes (acabats o no) des del proveïdor al consu-
midor final, ja sigui aquest una altra empresa o
un individu, les TIC tenen un paper fonamental
amb l’ús d’eines de gestió tipus SCM (Supply
Chain Management). Andalusia es presenta en
l’anàlisi de regions que s’ha realitzat com una de
les menys dotades en aquest apartat i allunyada
de la mitjana espanyola.

La gestió interna (Enterprise Resource Planning,
ERP) fa referència a aspectes del control dels
recursos i factors de producció interns de l’em-
presa, generalment de recursos humans i també
de la informació i el coneixement, tant propis
com adquirits d’altres fonts. La gestió eficient
dels esmentats recursos permet, per exemple,
eliminar duplicitats, extraure el màxim profit del
capital humà i intel·lectual intern o difondre i
transmetre millor el saber fer de l’empresa. En
aquesta variable la regió andalusa també queda

molt per sota de la mitjana i és la que menys
proporció d’empreses presenta en l’anàlisi realit-
zada.

Finalment, avui en dia no es pot concebre l’em-
presa que no tingui un coneixement de les
necessitats del seu client, ja sigui en matèria de
serveis o producte. La gestió eficient d’aquest
coneixement permet guanyar quota de mercat i
posicionar-se en vetes no explotades. Les TIC aba-
rateixen i flexibilitzen aquest procés per mitjà
d’eines CRM (Customer Relationship Manage-
ment). De nou és Andalusia una de les regions
amb menys presència d’aquesta tecnologia a les
seves empreses i se situa també per sota de la
mitjana nacional.

Per tant, les empreses a Andalusia tenen camí
per recórrer en matèria d’e-Valor per igualar-se a
la mitjana espanyola i han de fer encara més
esforç per acostar-se a les regions més avançades
en els principals components de la cadena d’e-
Valor empresarial.
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Indicadors d’e-Valor a Andalusia enfront d’altres CCAA (Gener 2007)

Castella-La País% Empreses Espanya Andalusia Balears Catalunya MadridManxa Basc

Amb sistemes 
informàtics per 
gestionar comandes
(SCM) 31,67 24,65 21,5 29,01 36,81 32,76 39,1

Amb sistemes per
compartir informació
sobre compres/vendes
(ERP) 12,53 6,8 6,99 7,28 13,76 17,01 23,39

Amb sistemes per
gestionar informació
de clients (CRM) 20,65 17,2 22,06 15,44 22,67 22,59 20,88

Font: INE



3.5. Sostenibilitat ambiental
L’anàlisi de l’estat del medi ambient a escala glo-
bal ha posat de manifest les repercussions nega-
tives que ocasiona una ocupació extensiva del
sòl, especialment de la franja costanera. La urba-
nització ràpida i contínua del sòl no sols genera
forts impactes sobre el paisatge, sinó que porta
importants conseqüències com la desaparició
d’ecosistemes i la consegüent pèrdua de biodi-
versitat, i un ús insostenible de recursos tan ne-
cessaris per a la vida humana i la conservació
dels espais naturals com és l’aigua. L’avanç del
procés de desertificació té greus impactes sobre
la fauna i la flora, però també sobre les societats
i les seves economies, tal com assenyala la Reso-
lució 58/211 de l’Assemblea General de Nacions
Unides.

Andalusia, amb una extensió de 87.598 quilòme-
tres quadrats, és la segona comunitat autònoma
per superfície, després de Castella i Lleó, i suposa
una mica més del 17% del territori espanyol. Les
seves característiques climàtiques, amb llargs
períodes d’insolació, la converteixen en una de
les regions del Mediterrani amb més capacitat
d’atracció turística però també més vulnerable
als processos d’insostenibilitat, esgotament de
recursos hídrics i desertificació. Amb els seus 840
quilòmetres de costa, Andalusia és una de les
principals destinacions turístiques de “sol i plat-
ja” d’Espanya i Europa. A més, és una de les comu-
nitats amb més extensió de superfície agrícola,
una altra activitat amb importants impactes
sobre sòls i recursos hídrics. Les zones agrícoles a
Andalusia ocupen una mica més del 40% de la
superfície total de la regió, i es dediquen princi-
palment a cultius herbacis de secà i a l’oliverar. La
massa forestal és també important, ja que arriba
a cobrir el 50% de la comunitat autònoma.

A continuació s’analitzen una sèrie d’indicadors
que aporten una visió de com es troba el territo-
ri andalús en matèria de sostenibilitat ambiental.
També es repassaran les accions i processos que
desenvolupen els agents socials i econòmics de
la regió per pal·liar els impactes negatius sobre el
medi ambient, els recursos naturals i el canvi cli-

màtic derivats de l’activitat humana, en un intent
per aconseguir una Andalusia més sostenible.

La superació en els conflictes derivats d’usos del
sòl incompatibles amb la sostenibilitat és deter-
minant per canalitzar molts dels problemes
mediambientals que la regió té plantejats, i solu-
cionar-los. Afortunadament, s’han produït aven-
ços cap a una millor defensa del valuós litoral
andalús, assetjat pel sector immobiliari fins al
punt de patir un sever risc de desvaloració de cara
a una de les principals activitats econòmiques de
la regió: el turisme. La regió avança ràpidament
en la protecció dels seus grans espais naturals a
l’abric de les iniciatives comunitàries (Llocs d’In-
terès Comunitari), però està en la seva mà ate-
nuar les conseqüències dels desequilibris ac-
tuals, per exemple en matèria de balanç hídric
amb preus de l’aigua més realistes, especialment
tenint en compte els avenços registrats en matè-
ria de depuració. Pràcticament han desaparegut
els abocaments incontrolats i s’han fet passos de
gegant en reciclatge a la majoria de les provín-
cies andaluses. Però, a pesar que ha millorat la
intensitat amb què s’usa l’energia a la regió (con-
sum per unitat de VAB), el consum energètic
continua augmentant i, amb això, les emissions
d’efecte hivernacle, la qual cosa situa la regió en
una posició difícil de cara als compromisos de
Kyoto. El mix energètic, no obstant això, ha millo-
rat sensiblement en acostar-se a un ús més ampli
de les energies renovables, respecte a les quals
existeix a la regió gran potencial i plans decidits
per extreure’l.

3.5.1. Indicadors de sostenibilitat
ambiental

Els últims lustres, la necessitat de comptar amb
sistemes regulars de seguiment en els diferents
àmbits de la sostenibilitat ha pres cos en totes
les economies desenvolupades i Andalusia no ha
quedat endarrere. Encara que el seu balanç de
realitzacions mostra llums i ombres respecte al
conjunt espanyol, pot dir-se que el camí recorre-
gut ha estat molt important i que, en l’actualitat,
a Andalusia es troben perfectament documenta-
des i amb seguiment estricte la majoria de les
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dimensions que sustenten la sostenibilitat. En
alguns camps, com veurem a continuació, l’avenç
ha estat espectacular.

Canvis en l’ús del sòl  
Segons les dades ofertes en l’últim informe de
Medi Ambient d’Andalusia15, l’any 2003 els usos
del sòl a la regió es distribuïen de la manera
següent: les àrees forestals ocupaven un 50,5%
del territori (4.411.062 ha); les àrees agrícoles, un
44% (3.849.120 ha); les superfícies artificials, un
2,4% (211.725 ha), i les zones humides i superfícies
de l’aigua, el 3,1% (270.672 ha). Si es comparen
aquestes xifres amb les dades de 1999, s’observa
com s’ha reduït la superfície forestal en un 0,6%
mentre que les zones humides i superfícies de l’ai-
gua han crescut en un 0,9%, les zones agrícoles,
en un 0,2% i les superfícies artificials, en un 9,9%.

L’augment de les superfícies artificials16 està su-
posant a Andalusia, i especialment per al seu lito-

ral, un consum elevat del recurs sòl, amb la con-
següent pèrdua de biodiversitat, paisatges i
altres recursos, una tendència que ha augmentat
des de l’any 2000. L’any 2003, tal com mostra el
gràfic següent, el sòl artificial estava compost en
un 57,3% per zones urbanes, en un 21,7%, per
zones industrials, de serveis i infraestructures de
comunicacions i en un 20,9%, per zones mineres,
en construcció i abocadors.

El cas més alarmant és el de l’ocupació del litoral,
un espai de gran valor ambiental però també de
gran valor econòmic per a Andalusia. No és
casualitat que les tres províncies que han regis-
trat més increment de les seves superfícies artifi-
cials entre 1999 i 2003 siguin províncies costane-
res: Cadis (11,8%), Huelva (13,0%) i Màlaga (16,3%).

El litoral andalús, convertit en un àmbit molt
lucratiu per al sector immobiliari, i ocupat per
part del sector agrari intensiu, ha vist com les
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15 Informe de Medi Ambient d’Andalusia, 2006.

16 Les àrees artificials engloben àrees urbanes, industrials i comercials, infraestructures, zones mineres, zones en
construcció i abocadors.
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seves zones humides es reduïen en un 18% els
últims 50 anys. Durant aquest període de temps,
les superfícies artificials, especialment la urba-
nització de tipus difús, han augmentat a la banda
litoral dels cinc quilòmetres en un 611%, mentre
que entre els cinc i deu quilòmetres, l’increment
ha estat d’un 742%.

Biodiversitat i protecció mediambiental  
Aquest procés d’ocupació insostenible del sòl té
serioses repercussions sobre la biodiversitat a la
regió. El catàleg andalús de flora està compost
per 4.000 tàxons17 entre espècies i subespècies,
484 dels quals són endemismes andalusos. No
obstant això, i segons el Llibre Vermell de la
Flora d’Andalusia, 863 espècies es troben sota
alguna de les categories d’amenaça: 102 es tro-
ben en perill crític d’extinció; 129, en perill d’ex-
tinció; 291, en estat de vulnerabilitat; 120, quasi
amenaçades; 211, amb dades deficients, i 10
s’han extingit d’Andalusia. Respecte a la fauna
d’Andalusia, i segons les dades ofertes per la
Conselleria de Medi Ambient, existeixen en l’ac-
tualitat un total de 380 espècies sota alguna de
les categories d’amenaça: espècies d’especial
interès, 326; en perill d’extinció, 29; espècies sen-
sibles a l’alteració del seu hàbitat, 4; i espècies
vulnerables, 21. Per classes, són les aus les que

presenten un nombre més gran d’espècies dins
d’aquestes categories (259), seguides dels ma-
mífers (51) i dels rèptils (24).

Una de les claus per frenar la pèrdua de biodiver-
sitat és la protecció dels ecosistemes i espais
naturals. Andalusia compta en l’actualitat amb
un 19% del seu territori protegit amb legislació
autonòmica i estatal, un percentatge que duplica
el total per a Espanya.

Si atenem la legislació europea i internacional
(Xarxa Natura 2000 i Convenció Ramsar), la si-
tuació a Andalusia és la següent: la regió comp-
ta amb 191 Llocs d’Interès Comunitari (LIC) que
ocupen una superfície de 2.589.563 ha, el 97% de
les quals són terrestres i un 3%, marines. Aques-
ta superfície, que suposa el 28,7% del territori
total andalús, situa aquesta comunitat en la
quarta posició dins de l’Estat. Quant a les Zones
d’Especial Protecció de les Aus (ZEPAS), la comu-
nitat té 62 espais catalogats, que ocupen una
superfície d’1.572.386 ha, és a dir, un 17,9% de la
superfície total. Resta sumar els aiguamolls
catalogats segons la Convenció Ramsar, que a
Andalusia són 20, dels quals 17 són també ZEPAS,
i ocupen una extensió de 140.182 ha (1,6% de la
superfície total).
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17 Grup d’organismes emparentats.

Superfície protegida a Andalusia

Figura protecció Nombre Superfície (ha)

Monument Natural 37 1.046

Paisatge protegit 2 19.034

Paratge Natural 32 90.305

Parc Nacional 2 140.460

Parc Natural 24 1.405.589

Parc Periurbà 21 5.995

Reserva Natural 28 4.321

Reserva Natural Concertada 4 791

TOTAL 150 1.667.540

Font: Conselleria de Medi Ambient, Junta d’Andalusia, 2007



Andalusia va iniciar la seva política de conserva-
ció d’espais naturals i culturals d’especial valor
l’any 1989, amb l’aprovació de la Llei 2/1989, d’in-
ventari d’espais naturals protegits i la declaració
del 17% del seu territori sota alguna de les figures
de protecció de la legislació nacional o autonò-
mica. Des de llavors, la superfície de la Xarxa d’Es-
pais Naturals Protegits d’Andalusia (RENPA) ha
augmentat en un 13% i s’ha convertit en una de
les més importants a Europa en nombre i exten-
sió. Els Espais Naturals Protegits (ENP) són terri-
toris on han de conviure els valors naturals i bio-
lògics amb activitats humanes, per la qual cosa hi
té especial rellevància el desenvolupament d’una
gestió sostenible que conjugui protecció, gaudi
social i promoció econòmica.

Recursos hídrics i la seva gestió  
La Comunitat Autònoma d’Andalusia està regada
per cinc conques hidrogràfiques: Conca Mediter-
rània Andalusa, Conca Atlanticoandalusa, Conca
del Guadalquivir, Conca del Guadiana i Conca del
Segura. Les dues primeres discorren al cent per
cent per territori andalús, mentre que la del Gua-
dalquivir ho fa en un 90%, la del Guadiana, en un
6,1% i la del Segura, en un 9,4%. Els recursos
hídrics totals amb què compta la comunitat pro-
cedents d’aquestes conques ascendeixen als
5.426 hm3 l’any, un 61% dels quals són d’origen
superficial, un 23%, subterrani, un 9% són fluxos
de base i un 7%, retorns. Els rius d’aquestes con-
ques estan intervinguts per 49 embassaments,
amb una capacitat conjunta de 3.086 hm3, i per
un total de 1.019 pous i 706 captacions.
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No obstant això, per analitzar la disponibilitat
real és necessari atendre el balanç entre els recur-
sos i la demanda d’aigua. Aquesta darrera és su-
perior als recursos, la qual cosa genera un balanç
negatiu que es tradueix en la sobreexplotació
dels aqüífers i en la necessitat de desenvolupar
polítiques eficaces de gestió de les aigües, d’in-
centius per a l’estalvi i d’impuls de la investigació
en tecnologies de generació com el dessalatge
d’aigua marina18. Les demandes d’aigua l’any
2006 van ascendir als 5.661 hm3 anuals, la qual
cosa va donar un balanç negatiu de 235 hm3. Per
conques hidrogràfiques, totes menys la Conca
Atlanticoandalusa van presentar balanços nega-
tius. En el gràfic següent, podem veure la distri-
bució de la demanda d’aigua per sectors, i mostra
que és l’agrari el que consumeix més del 77% dels
recursos disponibles a Andalusia, principalment
el regadiu.

La relació entre el consum i la població dóna un
consum mitjà per persona i any de 102 hm3, i són
els habitants de la província de Sevilla els que
més en consumeixen, 105 hm3, i els de la província
de Granada, els que menys (99 hm3).

En un territori afectat per continus períodes de
sequera com és l’andalús, les polítiques d’estalvi i
gestió eficaç dels recursos hídrics són prioritàries.
En aquest sentit, el preu de l’aigua pot convertir-
se en un “incentiu” per a l’estalvi. A Andalusia, el
preu mitjà d’un metre cúbic d’aigua per a ús
domèstic se situava l’any 2006 en 1,17 euros, lleu-
gerament més barat que la mitjana nacional, i
molt per sota de la Comunitat Autònoma de Múr-
cia, on es registra el preu més car. Així mateix, l’e-
volució del preu de l’aigua a la regió andalusa ha
anat a l’alça els últims anys, amb un increment
del 20,6% respecte a l’any 2002, una mica inferior
que el d’Espanya19.
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18 La Comunitat Autònoma d’Andalusia compta en l’actualitat amb quatre dessaladores d’aigua marina, dues a la
província de Màlaga i dues, a Almeria.

19 L’increment mitjà del preu de l’aigua a Espanya entre l’any 2002 i l’any 2006 ha estat d’un 29,1%.
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En matèria de sanejament i depuració de les
aigües residuals, el govern andalús ha aconse-
guit importants avenços els últims anys de cara
a complir amb les obligacions que imposa la
legislació europea (Directiva 91/271/CEE). Des de
l’any 1992, s’ha passat d’una cobertura del 28%
de la població equivalent, a un 74% per a l’any
2006. Per a això, la comunitat autònoma comp-
ta amb un sistema de 497 estacions de depura-
ció que cobreixen una càrrega equivalent de
10.038.91120.

Gestió de residus 
D’acord amb la Directiva 91/156/CEE i la Llei nacio-
nal de residus, la Comunitat Autònoma d’Andalu-
sia desenvolupa una planificació en matèria de
residus dirigida a prevenir i reduir-ne la producció,
a potenciar-ne la reutilització, el reciclatge i la
valoració, i al segellat dels abocadors incontrolats.

Per a això, la comunitat compta amb el Pla direc-
tor territorial de gestió de residus d’Andalusia,
aprovat el 1999, i en el qual s’integren els plans
directors provincials. La planificació està tenint
resultats positius en el volum de residus tractats
de forma selectiva, així com en el segellat d’abo-
cadors. No obstant això, i igual que a la gran
majoria de regions europees, el volum de residus
generats no sols no s’està reduint sinó que aug-
menta considerablement.

Andalusia va produir l’any 2006 un total de
4.094.982 tones de residus sòlids urbans (RSU).
Per habitant, l’andalús mitjà genera 0,5 tones
l’any, i són els habitants de Cadis i Màlaga els que
més residus produeixen (0,6 tones l’any)21, men-
tre que els d’Almeria, Còrdova i Jaén són el que
menys (0,4 tones l’any). La composició d’aquests
residus es mostra en el gràfic següent.
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20 S’estima a Andalusia una població equivalent total de 13.569.308, la qual cosa implica que encara existeix un 26%
de població equivalent sense cobertura en matèria de sanejament i depuració d’aigües residuals. La població o
càrrega equivalent es calcula tenint en compte la població real, la indústria i les activitats agroramaderes.

21 L’arribada de turistes a aquestes províncies al llarg de l’any fa augmentar el volum de residus generats per habi-
tant resident.
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Andalusia aposta pel compostatge com a fórmu-
la de gestió i tractament dels RSU. Durant l’any
2005, el 69,1% dels residus va tenir aquest destí,
la recollida selectiva i reciclatge un 14,4%, els abo-
caments controlats el 16,4% i els abocaments
incontrolats un 0,2%. La reducció dels aboca-
ments en abocador l’última dècada és molt sig-
nificativa, especialment els abocaments incon-
trolats, que han passat de suposar el 27% el 1995
al 0,2% el 2005.

En matèria de recuperació selectiva i reciclatge
d’envasos lleugers, vidre i paper i cartó, l’evolució
els últims anys ha estat molt positiva, gràcies
a les campanyes d’informació i sensibilització du-
tes a terme per les institucions regionals que han
aconseguit influir la ciutadania. L’any 2005, es
van recollir de forma selectiva 52.223 tones d’en-
vasos lleugers (6,7 quilograms per habitant),

77.613 tones de paper i cartró (9,9 quilograms per
habitant) i 59.917 tones de vidre (7,6 quilograms
per habitant). Si comparem aquestes xifres amb
el volum de residus recollits de forma selectiva
l’any 1998, veiem que s’ha produït un increment
de gairebé un 1.400%.

La taxa de reciclatge d’aquest tipus de residus se
situa en el 100% per al cas del vidre i del paper i
cartró, mentre que per als envasos lleugers se
situa en un 56%, i en destaquen les províncies de
Jaén i Sevilla, amb unes taxes del 93,2% i del
70,3%, respectivament22.

Quant a infraestructures per a la recollida d’a-
quest tipus de residus, la situació és la següent.
A Andalusia, i per a tots els casos (vidre, envasos
lleugers i paper i cartró), se supera la ràtio d’un
contenidor per cada 500 habitants. Un altre tipus
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22 Segons el Perfil ambiental d’ Espanya, 2006 del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, les taxes de reci-
clatge al conjunt del país per a l’any 2005 se situaven en el 59% per a paper/cartró, en el 45% per al vidre i en el 47,4%
per als envasos.



d’instal·lació el nombre de la qual va en augment
són els punts nets, destinats a la recollida selecti-
va i residus especials. En l’actualitat, Andalusia
compta amb 54 punts nets, però el PDTGRU pre-
veu aconseguir la xifra de 133 l’any 2008. Cal des-
tacar la política de segellat d’abocadors, que ha
afectat 211 instal·lacions entre 2001 i 2006, grà-
cies a la qual s’han regenerat un total de 2,3
milions de metres quadrats de superfície amb
una inversió de 35 milions d’euros.

Pel que fa als residus perillosos (RP), el Pla de pre-
venció i gestió de residus perillosos tracta d’a-
daptar-se a les directrius europees, i reduir la
contaminació, potenciant la valoració enfront de
l’eliminació, imposant el principi de “qui conta-
mina paga” i apostant per la qualitat i la trans-
parència en aquesta matèria tan controvertida.
L’any 2005, a Andalusia es van declarar 235.208
tones de residus perillosos. La producció declara-
da ha anat augmentant des de finals de la dèca-
da dels noranta, tant per un increment de la pro-
ducció en si mateixa com per un control més alt
i informació sobre el que es produeix.

Hi ha un total d’11.293 centres productors d’RP,
però només el 7% produeixen el 90% de la conta-
minació. Aquests grans centres productors es tro-
ben ubicats a les províncies de Cadis, Huelva i
Sevilla, les que més RP produeixen ( juntes tenen
el 81% del total regional).

Com ja s’ha comentat, el nombre de declaracions
de producció va en augment, així com el de les
instal·lacions per al tractament d’aquest tipus de
residus. L’any 2006, existia un total de 271 gestors
de RP a la comunitat autònoma i es van realitzar
inspeccions a 143 empreses.

Energia i canvi climàtic  
En matèria energètica, el Pla Energètic d’Andalu-
sia (PLEAN) 2003-2006 ha estat recentment
actualitzat i revisat per mitjà del Pla Andalús de
Sostenibilitat Energètica 2007-2013. Entre els
assoliments del PLEAN es troba l’impuls de les
energies renovables, la creació de l’Agència Anda-
lusa de l’Energia (2005) i l’aprovació de la Llei de
foment de les energies renovables i de l’estalvi i
eficiència energètica a Andalusia (març 2007).
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Entre els fracassos, l’enorme creixement del con-
sum d’energia primària, que s’ha incrementat en
un 27% entre l’any 2000 i el 2006.

Cal, però, comparar aquest augment del consum
energètic amb el creixement del PIB de la regió
per apreciar-ne millor les implicacions. En aquest
sentit, el 2006 el creixement del PIB regional
(3,9%) va superar el registrat per la demanda d’e-
nergia (1%), aspecte que implica una millora en la
intensitat energètica d’Andalusia, és a dir, l’efi-
ciència amb la qual s’utilitza l’energia en els pro-
cessos productius.

No obstant això, a pesar de la millora, aquesta
és una àrea en la qual s’ha de seguir treballant,
ja que la intensitat energètica final de la regió
(185 tep/M€23 el 2006), igual que per al conjunt
d’Espanya, encara se situa per sobre de la mitja-
na europea (188 tep/M€ i 180 tep/M€, respec-

tivament). Així mateix, Andalusia registra un
consum d’energia final per capita d’1,8 tep per
habitant el 2006, xifra inferior a la mitjana
espanyola i europea (2,3 tep/hab. i 2,5 tep/hab.,
respectivament).

L’augment del consum energètic a Andalusia
està provocat per un augment de la població, un
increment del poder adquisitiu dels ciutadans i
pels hàbits de mobilitat. Segons l’última enques-
ta de mobilitat, Movilia 2006, presentada pel
Ministeri de Foment, el 46,1% dels desplaçaments
que es produeixen diàriament a la comunitat
autònoma andalusa es realitzen amb cotxe o
amb moto. Només el sector dels transports per
carretera consumeix un terç de la demanda ener-
gètica final d’Andalusia.

La preocupació a la regió (i al món) per l’escalfa-
ment global, provocat per un augment ràpid i
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excessiu dels nivells de CO2 a l’atmosfera, ha fet
reaccionar el govern regional amb iniciatives ten-
dents a reduir l’ús dels carburants fòssils. Segons
el Pla Andalús d’Acció pel Clima 2007-2012, des de
l’any base 1990 fins al 2004 les emissions de CO2
han augmentat un 67,2%. Per fonts, són les pun-
tuals24 les que han experimentat un creixement
més gran, un 80,9%, enfront del 53,7% de les
fonts difuses25.

Aquest increment és superior al de la mitjana
nacional que, per al mateix període, va ser del
52,9%, fet que col·loca Andalusia en una posició
difícil de cara a complir amb els objectius inter-
nacionals. Així mateix, la relació de les emissions
entre la població, que se situa en les 8 tones de

CO2 per habitant equivalent, s’ha incrementat en
tres tones des de l’any 1990, és a dir, un increment
del 54,3%.

La contribució del sector energètic en aquesta
situació obliga a implantar noves formes de
generació energètica més respectuoses amb el
medi ambient. El mix energètic a Andalusia avan-
ça positivament i situa la comunitat autònoma
en una posició avantatjada al país. La taula se-
güent mostra la potència instal·lada a la comuni-
tat a la fi del 2006 per règim regulador i tecnolo-
gia de producció.

24 Fonts puntuals són aquelles activitats contemplades per la Llei 1/2005, que regula el mercat de Drets d’Emissió a
Espanya.

25 Font difuses són la combustió no industrial, l’explotació de combustibles fòssils, els dissolvents, el sector del
transport, els residus, l’agricultura i la ramaderia.

Font: Pla Andalús d’Acció pel Clima 2007-2012
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3.5.2. Processos i accions per a la
sostenibilitat

Assolir la sostenibilitat territorial suposa impul-
sar el desenvolupament alhora que es redueix el
consum d’energia i de recursos. Aquesta relació,
el quocient de la qual ha de ser cada vegada més
petit, assenyala el grau d’eficiència d’un sistema
i implica, no només incentivar les noves tecnolo-
gies de producció energètica, sinó transformar
els models de competitivitat i creixement basats
en els alts consums de recursos. En aquest sen-
tit, i davant la dificultat d’un canvi profund del
nostre model de creixement, els governs i insti-
tucions públiques desenvolupen plans i impul-
sen iniciatives que milloren la nostra relació
amb el medi, en un intent per reduir els impac-
tes que rep.

A continuació, s’assenyalen alguns dels instru-
ments i processos més rellevants que han estat, o

són, impulsats pels agents públics i privats anda-
lusos i que tenen per objectiu millorar els nivells
de benestar, l’ús sostenible dels recursos, la qua-
litat ambiental i, en general, la sostenibilitat.

Actuacions públiques
En l’àmbit de la planificació, Andalusia compta
des de l’any 2004 amb un Pla de Medi Ambient,
document que constitueix l’instrument de pla-
nificació integrador per a tot el territori andalús
i marca les pautes de la política mediambiental
durant el període de vigència (2004-2010). Així
mateix, i amb l’objecte d’avançar en el desenvo-
lupament dels instruments legals necessaris per
garantir una adequada política mediambiental
a Andalusia, s’ha promulgat la Llei de gestió
integrada de qualitat ambiental (GICA), una nor-
mativa de caràcter horitzontal i integradora que
tracta de coordinar normes sectorials, així com
garantir la transparència i la qualitat informati-
va en matèria mediambiental. En aquest sentit, i
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Termosolar 11,2 0,6%
Hidràulica 129,0 6,9%

TOTAL 1.869,5 100,0%

Font: PASENER, 2007-2013



amb l’objectiu de complir amb el Conveni Aar-
hus26, Andalusia compta amb una Xarxa d’Infor-
mació Ambiental (REDIAM) de qualitat que “pro-
dueix, normalitza i difon” gran quantitat
d’informació sobre el medi ambient i els recur-
sos naturals a Andalusia.

Com s’ha comentat anteriorment, la degradació
de la costa és un dels problemes ambientals més
importants d’Andalusia. Una de les iniciatives
que ha engegat el Ministeri de Medi Ambient és
el Pla de Delimitacions, l’objectiu del qual és la
incorporació dels béns de domini públic mariti-
moterrestre per poder garantir l’ús públic del
litoral, protegir-lo i millorar els nivells de qualitat
de les aigües i riberes marítimes. Al litoral anda-
lús ja s’han delimitat un total de 1.574 quilòme-
tres de costa, però encara en resten 526. Per pro-
víncies, és Màlaga la que ha delimitat un
percentatge menor de litoral, mentre que Grana-
da gairebé arriba al 100% del seu litoral integrat
en el Domini Públic Maritimoterrestre (DPMT).

D’altra banda, la Junta de Govern d’Andalusia ha
presentat recentment el Pla Andalús d’Acció pel
Clima 2007-2012 i el Pla Andalús de Sostenibili-
tat Energètica 2007-2013 (PASENER), els objec-
tius comuns dels quals són la lluita contra el
canvi climàtic, reduir les emissions de gasos d’e-
fecte d’hivernacle (CFC) a l’atmosfera afavorint
l’ús d’energies renovables, i l’estalvi i eficiència
energètica, de tal forma que Andalusia, i Espan-
ya en el seu conjunt, pugui complir amb els seus
compromisos de Kyoto.

El Pla Andalús de Sostenibilitat Energètica 2007-
2013 (PASENER) proposa que la regió disposi d’un
15,8% d’energies renovables en el seu proveï-
ment d’energia primària l’any 2013. Encara que
no sembli gaire significatiu, en realitat és un fort
avenç respecte a la situació actual (4,2% el 2006)
i en línia amb el que es planteja en la Unió Euro-
pea per al 2020. En efecte, el Consell de Ministres
de la UE planteja el repte d’arribar a un 20% de
renovables el 2020 en el conjunt de la Unió, i

Situació del litoral andalús pel que fa a les delimitacions realitzades 
i pendents de Domini Públic Maritimoterrestre (DPMT)

Total Longitud Resta per
Província delimitació, DPMT, delimitar, % delimitat

en km en km en km

Almeria 184,9 245,4 60,5 75,3

Cadis 409,1 493,1 84,0 83,0

Granada 77,3 80,1 2,9 96,4

Huelva 353,0 514,5 161,5 68,6

Màlaga 104,8 168,0 63,2 62,4

Sevilla 445,7 599,9 154,2 74,3

*Domini Públic Maritimoterrestre
Font: Informe de Sostenibilitat d’OSE, 2007 (MMA, 30/set/2007)

26 Conveni sobre l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions del medi ambient (1999)
ratificat per Espanya l’any 2004.
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malgrat que encara no es coneix el repartiment
per països, tot sembla indicar que Espanya se
situarà en aquest mateix valor del 20%. Segons
l’Agència Andalusa de l’Energia, redactora de
l’esmentat PASENER, es multiplicarà per cinc la
potència elèctrica instal·lada alimentada amb
fonts renovables d’energia, amb la qual cosa el
39% de la potència elèctrica de la regió provin-
dria d’aquestes fonts, 4.282 quilotones equiva-
lents al petroli (ktep), la qual cosa suposa un
creixement del 205%.

En termes econòmics, els esforços en planifica-
ció, informació i sensibilització del Govern d’An-
dalusia es concreten en un continu creixement
de la inversió pública en programes de medi
ambient els darrers cinc anys. Tal com s’observa
en el gràfic, la tendència des de l’any 2001 ha
estat positiva ja que ha passat dels 101 milions
d’euros invertits aquell any, als 1.136 del 2005,
quan es van produir inversions més grans.

Finalment, l’impuls que des de la Conselleria de
Medi Ambient d’Andalusia i des de la Federació
Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP) s’ha
donat a la implementació d’Agendes Locals 21 ha
tingut com a resultat un elevat nombre d’enti-
tats locals adscrites al programa o a alguna de
les xarxes municipals de cooperació, desenvolu-
pament local i intercanvi d’experiència presents
al territori espanyol i andalús.

L’any 2006, existien a tot el territori andalús un
total de 298 entitats territorials (municipis,
diputacions i mancomunitats) que havien signat
la Carta d’Aalborg, un requisit imprescindible per
formar part de la Xarxa de Ciutats Sostenibles
d’Andalusia (RECSA).
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Font: Conselleria d’Economia i Hisenda, 2007
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Actuacions privades  
La responsabilitat de produir canvis positius en
els models de creixement no només recau sobre
les administracions públiques. Les activitats
productives desenvolupades per les empreses
constitueixen un dels principals vectors de l’es-
calfament global, de l’increment dels consums
energètics i de l’ús dels recursos. Un indicador
que ens permet valorar el grau d’implicació del
teixit empresarial andalús en la gran campanya
per la sostenibilitat ambiental és el nivell d’im-
plementació de la responsabilitat social corpo-
rativa (RSC) en el teixit empresarial andalús, així
com de sistemes de gestió mediambiental
(SGMA).

Andalusia, amb un 14% de les seves empreses
amb algun SGMA implementat, se situa en sego-
na posició entre les comunitats autònomes
espanyoles27.

Quant a l’RSC, una aproximació a la realitat em-
presarial d’Andalusia la trobem en el nombre
d’empreses adherides al Pacte Mundial de les
Nacions Unides28. A Andalusia existeixen actual-
ment 44 empreses signants, fet que significa que
les empreses andaluses suposen el 7,2% del total
nacional adherit al Pacte Mundial, una represen-
tació relativament petita si tenim en compte que
el teixit empresarial total andalús suposa el
15,34% del conjunt d’Espanya29. A més, tan sols
10 de les 44 empreses adherides han presentat
l’Informe de Progrés, un requisit per a aquelles
empreses actives en el Pacte Mundial i que té
com a objectiu mostrar l’evolució i grau de com-
promís de l’empresa amb els Deu Principis del
Pacte.

Entitats firmants de la Carta d’Aalborg i integrades en la Xarxa de Ciutats 
Sostenibles d’Andalusia (RECSA)

Província Municipis Diputacions Mancomunitats

Almeria 29 Sí –

Cadis 27 No 1

Còrdova 35 Sí 1

Granada 44 Sí –

Huelva 25 Sí –

Jaén 39 Sí –

Màlaga 35 Sí 1

Sevilla 54 Sí –

TOTAL 288 7 3
Font: Conselleria de Medi Ambient, Junta d’Andalusia, 2007

27 S’hi han comptabilitzat les empreses que han implementat un ISO 14001 o un EMAS.

28 Iniciativa internacional proposada per Nacions Unides l’objectiu de la qual és impulsar la incorporació voluntària
de polítiques d’RSC entre empreses i entitats, mitjançant la implementació de Deu Principis basats en temes de
drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

29 Font: DIRCE, 2007.
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La Junta d’Andalusia treballa des de fa uns anys
en la realització de campanyes de sensibilització
i difusió de l’RSC en el teixit empresarial, espe-
cialment entre les pimes. La Confederació d’Em-
presaris d’Andalusia (CEA) forma part del Grup

de Treball sobre RSC impulsat des del sector
públic que tracta de promocionar la cultura de
l’RSC entre les empreses i en la societat en el seu
conjunt.
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Empreses firmants del Pacte Mundial a Andalusia 

Tipus d’entitat Nombre d’empreses Amb informe de progrés

Gran empresa 12 4

Pime 22 6

Microempresa 9 0

Associacions empresarials 1 0

Total Andalusia 44 10

Total Espanya 612 211

Font: ASEPAM, 2008



4. Balanç 
estratègic i 
línies d’acció
Els capítols precedents aporten materials hetero-
genis més o menys coneguts. Es tracta ara d’or-
denar-los molt sintèticament en un balanç de
fortaleses i debilitats que pugui sotmetre’s al
contrast d’amenaces i oportunitats a les quals
s’enfronta Andalusia a causa del seu posiciona-
ment en el balanç anterior. D’aquest exercici, en
sorgirà una invitació a l’acció. Una acció que ha
de ser estratègica i guiada per una racionalització
del balanç conjunt de debilitats, fortaleses, ame-
naces i oportunitats considerablement més enllà
de la seva simple exposició.

En efecte, no es tracta només d’elaborar una sim-
ple llista d’elements DAFO (debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats), sinó d’extreure una
visió articulada de les vies de renovació de les
actuacions possibles a l’hora de perseverar en un
camí de progrés que Andalusia ha iniciat fa
temps, i en el qual ha avançat considerablement,
però que ha de recórrer a partir d’ara amb mires
més altes i el ferm propòsit de superar retards i
problemes que encara llastren la regió. Una regió
gran per extensió, població i estructura urbana,
on els molts casos d’excel·lència constatats han
de multiplicar-se per acabar orientant l’agulla de
la balança del progrés i la sostenibilitat.

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

L’anàlisi DAFO s’aplicarà a les diferents dimen-
sions de l’economia andalusa i els diversos ele-
ments demogràfics, territorials, institucionals i
de sectors i àrees sensibles tal com s’han abordat
en aquest informe. A fi de simplificar el tracta-
ment que segueix i reduir-lo a l’essencial, donada

la variada gamma d’elements considerats en
aquest diagnòstic, aquestes dimensions s’han
agrupat de la manera següent: (i) població, terri-
tori, infraestructures i medi ambient, (ii) conver-
gència i clusterització d’activitats productives i
(iii) capacitat d’emprendre, estructura empresa-
rial, innovació i societat del coneixement.

4.1. Balanç de debilitats,
amenaces, fortaleses i 
oportunitats
Les conclusions que es podrien obtenir d’una
anàlisi DAFO de la Comunitat Autònoma d’Anda-
lusia són determinades per dos factors clau: (i) el
pes en nombres absoluts de la regió tant en ter-
mes d’extensió, recursos, població o activitat, i (ii)
la situació de retard relatiu en termes econòmics
pel que fa als principals referents espanyols i
europeus. El primer s’hauria de considerar, sens
dubte, un element positiu de cara a la consecució
d’un desenvolupament endogen econòmic i
social de qualitat, si bé s’ha d’al·ludir a l’existèn-
cia de desequilibris socials i territorials. El segon
dels punts, el retard relatiu de la regió, s’impreg-
na en la gran majoria de les facetes i dimensions
de l’estructura econòmica regional; és encara
molt rellevant a pesar dels esforços realitzats i els
avenços constatats els últims anys per a la seva
reducció.

A continuació exposem de forma més detallada
el balanç de debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats de la regió. Des del vessant de les
debilitats, la primera característica que crida l’a-
tenció és l’existència d’importants desequilibris
territorials tant en termes de població com d’ac-
tivitat. Igual que a gran part d’Espanya, Andalu-
sia s’ha caracteritzat per concentrar el seu creixe-
ment a les àrees del litoral i metropolitanes en
detriment de les comarques de l’interior, com a
conseqüència de l’especialització productiva i les
pròpies possibilitats de desenvolupament pro-
fessional, que han impulsat el creixement lligat
al turisme vacacional i residencial, i el desenvolu-
pament d’activitats administratives lligades al
sector públic. No obstant això, s’ha d’assenyalar
que, malgrat que és un fenomen comú a Espanya,
en el cas d’Andalusia l’impacte ha estat menys
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acusat, ja que existeix encara un sistema urbà
integrat per municipis amb una clara viabilitat
operativa, considerablement més gran que a
altres comunitats autònomes.

La inferior renda per capita de la comunitat
segueix descansant en un mercat de treball rela-
tivament ineficient, amb dificultats per assignar
al conjunt d’activitats productives el factor
humà; i quan ho fa, amb una productivitat neta-
ment inferior a l’obtinguda de mitjana a Espan-
ya. Existeixen importants col·lectius que troben
a la regió dificultats més grans per incorporar-se
en el mercat de treball. Els joves i les dones pre-
senten unes taxes d’atur relativament altes. És
més, la mateixa especialització productiva de la
regió duu en nombroses ocasions a unes ràtios
de temporalitat i estacionalitat molt elevades, la
qual cosa perjudica les possibilitats de professio-
nalització de la massa laboral.

A aquestes debilitats, cal afegir-hi els pitjors
resultats en matèria d’estructura empresarial,
caracteritzada per ser poc densa i estar especia-
litzada en sectors productius tradicionals, amb
empreses de volum mitjà menor. Addicional-
ment, el sector privat encara presenta serioses
dificultats a l’hora d’incorporar-se a la societat
del coneixement, amb menys representació rela-
tiva en temes d’R+D+I i TIC.

Pel que fa a les fortaleses, l’abundància de recur-
sos segueix sent el principal actiu de la regió.
D’una banda, els recursos turístics han convertit
la comunitat en la principal destinació espanyo-
la en termes de volum, amb una oferta àmplia i
versàtil. De l’altra, l’elevada població, incremen-
tada encara més en períodes estiuencs pel turis-
me, constitueix un ampli mercat per al desenvo-
lupament d’activitats productives. En aquest
sentit, les millores de les infraestructures de
transport de carretera, ferrocarril, marítimes i
aèries dels últims anys, i les previstes per al
futur, podrien ser un actiu de cara a la unificació
del mercat interior, la internacionalització de les
empreses andaluses i l’assoliment d’economies
d’escala i externalitats positives internes. La re-
gió es mantindrà els pròxims anys com a regió

objectiu convergència, fet que implicarà el man-
teniment de les ajudes europees i, per tant, re-
cursos addicionals externs en matèries tan
importants com la societat del coneixement.
Finalment, l’extensió de la cultura del diàleg
social a la regió apareix com un actiu més per a
la millora de la competitivitat internacional de
les empreses andaluses.

Pel que fa a les amenaces que planen sobre la
regió, convé diferenciar-ne dos grans grups.
D’una banda, trobem les relacionades amb la
conjuntura econòmica internacional el 2008 i
2009. De l’altra, hem de tenir en compte les ame-
naces que es deriven de la mala posició de la
regió en les noves finestres de desenvolupament
que s’obren amb la globalització i l’extensió de
la societat del coneixement, i que si no se solu-
cionen poden incrementar el retard relatiu de la
regió enfront de la resta de regions europees. La
punxada de la bombolla immobiliària, amb els
escàndols urbanístics contemporanis, els proble-
mes d’integració social i laboral de la població
immigrant en un futur període de crisi, o la
menor dotació actual de capacitats de la pobla-
ció andalusa per integrar-se en la societat del
coneixement, associada, entre altres factors, al
fracàs escolar, són algunes de les amenaces que
podrien afectar l’acompliment futur de l’econo-
mia andalusa.

En el sentit anterior, amenaces i oportunitats es
troben en gran part entrellaçades. L’ampli desen-
volupament econòmic i social de la regió els
darrers anys constitueix una oportunitat per
encarar amb esperances el nou cicle negatiu que
viurem els pròxims 2 anys. La dinàmica positiva
que ha generat l’expansió econòmica els anys
anteriors podria evitar la caiguda en els errors del
passat durant el període de crisi. Al costat d’això,
la globalització i l’extensió de la societat del
coneixement, en la gran majoria dels casos, no
suposa una amenaça, sinó una oportunitat de
cara a l’obertura de nous patrons de desenvolu-
pament econòmic més rendibles per a la regió, de
saber ser aprofitats. Canvis en la demanda inter-
nacional de productes, inclosos els turístics, amb
“la reinvenció” del “sol i platja” o la diversificació
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de productes, o la forta emergència de nous sec-
tors econòmics, com el de l’energia solar, poden
servir a la regió per situar-se com a potència na-
cional en el futur.

Tots aquests elements del balanç DAFO es resu-
meixen degudament ordenats en el quadre
següent.
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• Desequilibris territorials en
l’evolució de la població.
Durant dècades les àrees del
litoral i metropolitanes han
concentrat els creixements
més grans, en detriment de les
comarques de l’interior.

• A escala provincial
s’identifiquen contrastos molt
marcats. Almeria i Cadis
presenten les estructures
demogràfiques més joves i
dinàmiques. Per contra, a les
províncies de Jaén, Còrdova i
Granada el desavantatge és
apreciable.

• El fenomen de la immigració
té un impacte territorial molt
desigual. La proporció és molt
alta a Almeria i Màlaga, que
acaparen el 63,2% dels
estrangers d’Andalusia,
mentre que a la resta de les
províncies el seu pes se situa
molt per sota de la mitjana
espanyola.

• La concentració d’activitats
econòmiques i població a les
franges costaneres i àrees
metropolitanes n’ha 
accelerat els desequilibris
territorials.

• Amb vuit milions d’habitants, Andalusia és la comunitat
autònoma més poblada, i a escala europea supera en
nombre d’habitants 12 països de la UE-27.

• El segle XXI arrenca amb un fort creixement demogràfic,
1,26% de mitjana anual, fet que suposa que la regió guanya
una mitjana de 109.000 habitants cada any.

• El dinamisme natural de la població andalusa, o el que és el
mateix el saldo entre naixements i defuncions, és
netament superior a la mitjana espanyola, i en deriva una
estructura per edats menys envellida.

• El sistema urbà és un dels principals recursos d’Andalusia, a
causa tant del rang dels nuclis que el componen com de la
seva distribució territorial.

• Els més de 10.000 habitants de mitjana per municipi
dupliquen la ràtio del conjunt d’Espanya, la qual cosa
atorga als municipis andalusos més viabilitat operativa.

• Les agrociutats són una de les peculiaritats del sistema
territorial andalús, que els últims anys estan contribuint al
desenvolupament de les àrees rurals, gràcies a les noves
infraestructures i a l’impuls de les activitats
agroalimentàries i industrials.

• L’important esforç inversor realitzat les dues últimes
dècades ha permès dotar el territori d’unes infraestructures
de transports renovades, i superar gran part de les
deficiències del sistema de comunicacions.

• La xarxa de carreteres de gran capacitat que interconnecta
els grans centres urbans d’Andalusia amb la xarxa de la
resta d’Espanya i Europa.

• Les línies d’alta velocitat han suposat fer un pas de gegant
en la superació de l’aïllament d’Andalusia pel que fa al
centre de gravetat del país.

Balanç DAFO - Andalusia
Població, territori, infraestructures i medi ambient

Debilitats Fortaleses
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• Sistema de transports
històricament deficitari.

• Fort increment de les
superfícies artificials,
especialment a la vora
costanera.

• Demanda d’aigua més gran
que l’oferta: risc de
sobreexplotació d’aqüífers.

• Andalusia compta amb un potent sistema portuari
atlanticomediterrani que mou aproximadament la quarta
part del trànsit portuari total espanyol.

• La xarxa de 6 aeroports andalusos mou més de 22 milions
de passatgers i li atorguen un gran protagonisme en els cir-
cuits internacionals.

• Forta aposta institucional per la sostenibilitat ambiental
que es concreta en el desenvolupament de normativa i
planificació, i en un augment progressiu de la inversió
pública en temes mediambientals.

• La presència a Andalusia de 14 Espais Naturals Protegits
certificats amb la CETS (Carta Europea de Turisme
Sostenible) demostra la voluntat de la Junta per la gestió
sostenible d’aquests espais.

• Notables recursos naturals, capacitat d’investigació pròpia
(Plataforma Solar d’Almeria), teixit empresarial incipient i
intens suport institucional (PASENER, Corporació
Tecnològica d’Andalusia, per al desenvolupament de
l’energia solar).

Balanç DAFO - Andalusia
Població, territori, infraestructures i medi ambient (Continuació)

Debilitats Fortaleses
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• El balanç migratori amb la resta
d’Espanya ha deixat de ser negatiu,
encara que gran part d’aquests
guanys són producte de la tornada
dels emigrants andalusos en edat
de jubilació i de la immigració
d’estrangers per treballar al camp,
la construcció i el turisme. Segueix
existint una emigració selectiva de
joves formats andalusos.

• Andalusia depèn cada vegada més
de les aportacions de la població
estrangera. Entre 1999 i 2007 la
població es va incrementar en 754
mil habitants, el 56% dels quals 
eren immigrants estrangers.

• És previsible que l’entrada
d’immigrants es desacceleri a curt
termini per la crisi del sector de la
construcció, que ha estat un dels
motors de creixement i atracció del
litoral andalús.

• El fenomen metropolità té com a
contrapartida menys dinamisme de
les ciutats centrals, o decreixement
fins i tot.

• Enfront dels creixements a la franja
costanera i les àrees
metropolitanes, 317 dels 770
municipis andalusos han perdut
població.

• Andalusia ha deixat de ser una regió d’expulsió a
convertir-se en el nou “el dorado” per a molts
estrangers, tant de la UE com extracomunitaris.

• De cara al futur, la més petita taxa de dependència i
envelliment, al costat d’un més gran reemplaçament
i maternitat, posicionen amb avantatge Andalusia en
relació amb altres comunitats d’Espanya.

• La intensa emigració d’andalusos les passades
dècades permet el manteniment d’intenses 
relacions socioeconòmiques amb altres comunitats
d’Espanya. En l’actualitat, es comptabilitzen gairebé
1,6 milions d’andalusos de naixença que resideixen 
en una altra comunitat autònoma.

• Sevilla i Màlaga arriben a un estatus de gran ciutat,
en formar part del grup de les sis àrees
metropolitanes espanyoles per sobre del milió
d’habitants.

• La xarxa d’alta velocitat ferroviària beneficiarà el
conjunt del sistema territorial andalús.

• La segona modernització d’Andalusia en matèria de
transports està apostant decididament pel
desenvolupament del transport públic i la mobilitat
sostenible.

• Els ports i nodes d’interior conformen una xarxa
logística interconnectada entre si i amb eixos de
connexió tant terrestres com marítims amb
l’exterior, que garanteixen un enorme potencial de
creixement.

• El Pla de Delimitacions del Ministeri de Medi
Ambient millorarà la situació de la costa andalusa,
i renovarà les oportunitats d’activitat turística
sostenible.

Balanç DAFO - Andalusia
Població, territori, infraestructures i medi ambient
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• La regió encara es troba endarrerida pel que
fa a Europa i Espanya en termes de
desenvolupament econòmic, resultat que
es reflecteix en un PIB per capita equivalent
al 78,2% de la renda per capita mitjana
espanyola.

• Existeixen diferències internes provincials
en desenvolupament econòmic.

• L’economia andalusa encara té molt per
millorar en els determinants principals de
la renda per capita: la productivitat dels
seus sectors econòmics i l’eficiència del
mercat de treball.

• L’element més important per explicar les
diferències el constitueixen els problemes
en el mercat de treball. En termes de
percentatge de població ocupada, la regió
es troba prop de 10 punts percentuals per
sota de la mitjana espanyola com a
conseqüència d’una baixa taxa d’activitat i
una alta taxa d’atur.

• L’acusada estacionalitat de moltes activitats
productives andaluses, com el turisme,
generen desequilibris socials, econòmics i
mediambientals.

• La comunitat autònoma andalusa ha
viscut, les darreres dècades, un intens
procés de desenvolupament econòmic que
l’ha anat acostant als nivells mitjans de
renda per capita  espanyols i europeus.

• Més estabilitat política del territori
andalús mitjançant els Acords de
Concertació Social.

• La sòlida cultura del diàleg social afavoreix
el desenvolupament econòmic i social de
la regió.

• La regió encara s’enquadra com a regió
objectiu convergència, aspecte que li
permetrà seguir rebent fons estructurals
els pròxims anys.

• Reforma i ampliació de competències amb
la ratificació de l’Estatut d’Autonomia.

• Andalusia compta amb recursos turístics
excel·lents, que seguiran contribuint al
creixement del sector turístic regional.

• Existeix a la regió una important xarxa
d’infraestructures educatives, si bé no
explotades eficientment.

Balanç DAFO - Andalusia
Convergència i clusterització d’activitats productives

Debilitats Fortaleses
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• Elevats nivells de fracàs escolar.

• L’alta taxa de temporalitat impedeix una
professionalització més gran de l’ocupació en
els sectors productius més tradicionals.

• Vulnerabilitat davant la crisi econòmica de
2008-2009, a causa del seu més gran pes en 
sectors tradicionals més exposats.

• La inflació subjacent relativament alta
perjudica la competitivitat internacional de les
empreses andaluses.

• El boom immobiliari dels darrers anys ha
generat desequilibris territorials importants. La
corrupció urbanística ha malmès la imatge
d’alguns  municipis.

• L’escalada dels preus del petroli i la recessió
dels països europeus poden reduir
sensiblement la demanda turística.

• Més desequilibri en la prestació dels serveis i
en el desenvolupament dels diferents sectors 
productius davant la creixent descentralització
de competències.

• El canvi climàtic pot tenir uns efectes
especialment notables al sud d’Europa, amb
temperatures excessivament altes, augment de
la desertificació, increment del nivell dels mars 
i oceans, etc.

• La convergència que s’ha produït en
renda per capita els últims anys s’ha
deixat sentir en totes les dimensions
de l’estructura econòmica regional.

• La millora del mercat de treball o de la
competitivitat de les empreses
andaluses ha anat paral·lel al
creixement econòmic de la regió.

• La reducció de l’atur i l’augment
de l’activitat han afavorit la millora de
l’eficiència del mercat de treball.

• L’ampli desenvolupament de les
infraestructures físiques a la regió
previst per als pròxims anys
contribuirà a unificar el mercat
interior i millorar les comunicacions
amb l’exterior.

• Clara projecció de futur dels clústers
turístic i agroalimentari.

• Les empreses turístiques andaluses
aprenen a internacionalitzar-se,
i augmenten la diversificació del seu
producte.

• La legislació nacional i europea 
per al foment de les tecnologies netes
pot afavorir el desenvolupament d’un
clúster d’energia solar.

Balanç DAFO - Andalusia
Convergència i clusterització d’activitats productives
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• Andalusia té una estructura empresarial poc
densa, caracteritzada per un pes més gran de les
pimes. Empreses amb un volum mitjà inferior a
la mitjana espanyola.

• La regió està especialitzada en sectors
industrials tradicionals.

• La cultura empresarial de la regió, a pesar d’una
clara millora els últims anys, es mostra
relativament deficitària si la comparem amb la
mitjana espanyola o altres regions
capdavanteres.

• Andalusia presenta menys nivell de despesa en
R+D+I relatiu al seu pes econòmic dins el país i
també relatiu a la seva població.

• Addicionalment, existeix encara un nombre
relatiu inferior d’empreses innovadores, per sota
de la mitjana nacional, i aquestes realitzen
menys esforç innovador en relació amb el que
facturen.

• Les empreses de la regió estan encara
endarrerides en la incorporació de lloc/pàgina
web i en l’ús d’eines d’e-Valor (SCM, ERP, CRM),
alguns dels indicadors més rellevants de la
societat del coneixement.

• La dinàmica positiva dels darrers anys ha
afavorit la constitució de noves
empreses, fet que mostra més
dinamisme que la mitjana espanyola.

• Els darrers anys s’ha realitzat un gran
esforç d’incorporació en la societat de la
informació. La despesa en R+D ha
augmentat més del doble en tot just
cinc anys, i s’aprecia certa convergència
amb la mitjana espanyola.

• Andalusia compta amb una
infraestructura de parcs i centres
tecnològics sòlida i diversificada
sectorialment. També la infraestructura
TIC ha millorat.

• El clima i l’oferta d’oci converteixen
Andalusia en un bon lloc per atreure
inversors i talents.

• Focus en clústers amb potencial
estratègic per a la regió: TIC,
biotecnologia, aeronàutic, etc.

• Notable ús de la banda ampla i
d’aplicacions per al negoci a través
d’Internet.

Balanç DAFO - Andalusia
Estructura empresarial, capacitat d’emprendre i innovació

Debilitats Fortaleses
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• La crisi econòmica por afectar
especialment l’economia andalusa per la
seva especialització en sectors
tradicionals.

• Existeixen encara importants diferències
de gènere en la incorporació de la dona
en el món laboral i empresarial.

• Retard relatiu de la incorporació de les
empreses andaluses a eines de gestió
empresarial TIC, aspecte que els fa
perdre productivitat i, per tant,
competitivitat.

• El model de competitivitat basat en
costos perd protagonisme, preval la
competitivitat basada en el valor afegit i
la innovació.

• Les TIC han permès que entrin en joc
més competidors de les empreses
andaluses amb molt menys costos.

• Andalusia es troba entre les regions
espanyoles on els experts veuen més
oportunitats per a la creació de noves
empreses, i on les bones oportunitats 
per a la creació de noves empreses han
augmentat considerablement els 
últims cinc anys.

• Ha millorat la percepció que té la societat
sobre els empresaris com a generadors de
renda.

• Es comença a notar l’atracció d’empreses
estrangeres de rellevància. En particular,
aquelles de base tecnològica atretes per
localitzacions com el Parc Tecnològic
d’Andalusia a Màlaga.

• La política de clústers es basa en l’estímul 
als centres tecnològics articulats a través dels
parcs tecnològics.

• Creixent competitivitat i inversió en innovació
per part de les empreses andaluses gràcies als
fons europeus.

Balanç DAFO - Andalusia
Estructura empresarial, capacitat d’emprendre i innovació

Amenaces Oportunitats



4.2. Estratègies DAFO i 
línies d’acció
Una cop elaborada la matriu DAFO per a la regió
andalusa, convé parar-se a pensar en algunes
línies estratègiques per al desenvolupament

econòmic i social futur de la regió. Per a això,
hem descompost les diferents orientacions
estratègiques en quatre grups, en funció de les
interrelacions debilitats/fortaleses i amena-
ces/oportunitats que estiguin presents, com es
mostra en l’esquema adjunt.

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 s112

Fortaleses Debilitats

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

Oportunitats oportunitats seleccionades que les debilitats i aprofitar les 
més s’adapten a les fortaleses oportunitats existents

existents

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

Amenaces per reduir la vulnerabilitat enfront defensiu” per evitar les amenaces 
de les amenaces existents quan les debilitats són 

insuperables

A continuació s’enumeren les estratègies més
importants.

A l’hora de formular una Estratègia Defensiva ha
de tenir-se en compte que l’amenaça més apres-
sant a curt termini prové de la crisi econòmica i
financera que afecta les economies espanyola i
andalusa en l’actualitat i en el futur immediat. La
seva amplitud i calat, encara per aguditzar, de-
pendrà no només de factors externs, sinó també
de les debilitats i fortaleses de l’economia regio-
nal. Al costat dels elements que determinen la
desfavorable conjuntura actual, els fenòmens de
la globalització i l’acceleració de la societat del
coneixement també podrien suposar amenaces
per a la regió, tret que una massa crítica d’agents
fossin capaços de convertir-les en oportunitats
mitjançant un gir en mentalitats i actituds com
el que demostren els cada vegada més nombro-
sos casos d’èxit empresarial i laboral existents a

la regió. Per tant, aquest programa estratègic ha
d’anar encaminat a impulsar la competitivitat
territorial i mitigar els efectes nocius de la crisi
sobre l’activitat i l’ocupació a la regió, i apostar
per una millora dels factors productius locals.
Aconseguir un creixement endogen de qualitat
és l’única via per sortir enfortits, mitjançant “l’ac-
tivació dels recursos endògens per a l’anticipació
d’escenaris desfavorables”. El programa, alguns
elements del qual ja s’estan realitzant per dife-
rents administracions, podria incloure les vies
d’acció següents:

• Un pla de flexibilització dels mercats de treball
i de béns i serveis, sense perjudicar els assoli-
ments socials aconseguits els darrers anys.

• Un programa que mitigui els efectes nocius de
l’estacionalitat i la temporalitat en el mercat de
treball.



• Polítiques actives del mercat de Treball que re-
forcin l’ocupacionalitat dels treballadors.

• Prioritzar les polítiques que permetin a les
empreses crear més llocs de treball.

• Seguir apostant per un pla de política social
que redueixi l’impacte negatiu de la crisi eco-
nòmica i els fenòmens de globalització sobre
aquells col·lectius socials amb especials dificul-
tats estructurals i més exposats a l’atur, com ara
els immigrants, les dones i els joves.

• Millorar la formació i qualificació de la població
andalusa, i reduir el fracàs escolar com a objec-
tiu.

• Seguir apostant per polítiques que afavoreixin
la creació d’empreses, sobretot en aquelles
branques productives que podrien ser clau en el
futur de la regió i, especialment, estenent el
paradigma de la capacitat d’emprendre lligat a
la innovació.

• Estratègies específiques enfront de la crisi dels
sectors turístic i de la construcció.

Una Estratègia Proactiva tindria en compte que
les oportunitats andaluses es deriven principal-
ment de (i) el favorable acompliment econòmic
i social dels darrers anys, que ha permès assen-
tar la població i ha creat noves línies d’activitat
econòmica a Andalusia, (ii) el manteniment dels
fons estructurals europeus fins al 2013 i (iii) l’a-
posta per la millora dels factors productius de la
regió, amb especial esment a l’esforç d’inversió
en infraestructures de transport. Des d’aquestes
plataformes, s’hauria d’incidir en la superació de
les debilitats constatades lligades al retard eco-
nòmic relatiu de la regió, l’esbiaixada especialit-
zació sectorial, les dificultats en el mercat de
treball o la integració dels col·lectius més desfa-
vorits. El Programa Estratègic resultant “d’acti-
vació de recursos endògens per a la materialit-
zació d’oportunitats” podria basar-se en les
següents línies d’acció:

• Accelerar el procés de modernització i creixe-
ment de la xarxa d’infraestructures de trans-
port i comunicacions per pal·liar els desequili-
bris interns provincials i afavorir la millora de
les connexions de la regió amb Europa i Àfrica.

• Impulsar programes adreçats al manteniment
de l’eficiència en la utilització dels fons euro-
peus en l’economia andalusa.

• Seguir apostant pel desenvolupament i creixe-
ment de les diferents organitzacions que oferei-
xen serveis directes d’impuls a l’activitat inno-
vadora.

• Seguir fomentant la incorporació dels agents
socials i econòmics a la societat del coneixe-
ment.

• Mantenir les polítiques d’atracció d’empreses
tecnològiques consolidades i establir incentius
per a la creació d’empreses de base tecnològica.

• Promoure la inversió empresarial en R+D+I.

• Impulsar les relacions Universitat-Administra-
cions Públiques-Sector Privat en la inserció en la
societat del coneixement.

Una Estratègia Reactiva utilitza les fortaleses
tangibles i intangibles de la regió per enfrontar-
se a les amenaces, pal·liar-ne els efectes o con-
vertir-les en oportunitats. Com comentàvem an-
teriorment, les principals amenaces se centren
en l’alentiment econòmic el 2008 i 2009, l’im-
pacte dels fenòmens de globalització i extensió
de la societat del coneixement, i en l’aparició de
desequilibris interns i externs per l’elevat creixe-
ment econòmic i demogràfic dels darrers anys.
Entre les fortaleses que permetran afrontar
millor les amenaces es poden assenyalar l’abun-
dància de recursos que caracteritza la regió, la
bona dotació d’infraestructures de transport que
s’ha generat els últims anys, o la solidesa del dià-
leg social entre agents. El Programa Estratègic
que s’associaria a aquesta estratègia buscaria la
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“posada en valor dels recursos endògens per
contrarestar les amenaces”, mitjançant l’ús,
entre d’altres, de les mesures següents:

• Sota el paraigua de la concertació social, con-
vindria dissenyar un programa que millorés l’e-
ficiència del mercat de treball i permetés miti-
gar els efectes de la crisi econòmica en els
col·lectius més dèbils.

• Reforçar l’aposta per un turisme de qualitat
diferenciat, amb mesures com les que es conte-
nen en el Pla General del Turisme Sostenible
d’Andalusia 2008-2011.

• Elaborar un programa d’actuacions que aprofi-
tin el sistema urbà actual de la regió per millo-
rar-ne l’equilibri territorial.

• Aprofitar el fort dinamisme del mercat de tre-
ball andalús dels últims anys per evitar l’aug-
ment de la temporalitat i la inestabilitat laboral
i millorar l’ocupacionalitat dels aturats.

• Accelerar el procés de modernització i creixe-
ment de la xarxa d’infraestructures de trans-
port i comunicacions per pal·liar els desequili-
bris interns provincials i mitigar els efectes de la
crisi en el sector de la construcció.

• Adequar les infraestructures educatives i sani-
tàries a les noves necessitats demogràfiques.

Una Estratègia Ofensiva, en utilitzar les fortale-
ses existents per aprofitar les oportunitats, seria
la millor de les alternatives per organitzar l’acció
futura amb vista al progrés d’Andalusia. Com es
descrivia anteriorment, les fortaleses estarien
concentrades en l’eficient diàleg social existent a
la regió; la millora de la dotació d’infraestructu-
res de transport i comunicacions dels darrers
anys; l’existència d’un nombre molt apreciable
d’àrees urbanes d’àmplia entitat poblacional;
importants recursos naturals en la base de la
seva activitat turística; sòlides instàncies i inicia-
tives institucionals per a la innovació; i clústers

d’activitat consolidats o emergents de gran relle-
vància. Mentre que les oportunitats apuntarien a
l’aprofitament de l’impuls econòmic i social de
l’última dècada, que no hauria de ser posat en
risc per la crisi, o la rellevant inversió en infraes-
tructures planificada per als propers anys, per
situar la regió en una posició de privilegi dintre
del marc competitiu internacional. En aquest cas,
el Programa Estratègic corresponent hauria de
consistir en una “aliança entre l’excel·lència i les
oportunitats per al desenvolupament” de la
regió. Entre les vies d’acció trobaríem les se-
güents:

• Un programa per aprofitar l’arribada d’immi-
grants, augmentar-ne la formació i qualificació.

• Polítiques que permetin aprofitar al màxim, per
part dels agents privats i públics, l’extensa
xarxa d’infraestructures de comunicacions i
transport que serà disponible. Situar la regió
com a nucli de comunicacions terrestres per a
tot el sud de la Península, i per a la connexió
Europa-Àfrica.

• Vies per contribuir que el diàleg social es con-
verteixi en un actiu de competitivitat interna-
cional de les empreses andaluses.

• Mantenir i reforçar l’atractiu de les destinacions
turístiques andaluses.

• Fomentar la internacionalització, promoció i
comercialització de les empreses turístiques.

• Seguir donant suport a estratègies de diferen-
ciació de producte dins el mercat turístic an-
dalús.

• Incentivar la substitució d’energies tradicionals
per energies renovables i seguir afavorint l’apa-
rició d’un clúster de l’energia solar a la regió.

• Promoure la sostenibilitat ambiental de les
empreses andaluses.
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• Estendre la lògica de la innovació desenvolupa-
da en el si de la Corporació Tecnològica d’Anda-
lusia al conjunt de pimes de la regió.

Convé insistir que els programes i línies d’acció
estratègics esbossats en aquesta secció són
il·lustratius del que s’hauria de fer, d’una banda, i
del que, per una altra, s’està ja fent a la regió per
part dels seus actors més rellevants. El valor que
aquesta ordenació aporta rau, creiem, en l’articu-
lació estratègica de mitjans, vies i objectius al vol-
tant d’aquest balanç de debilitats i fortaleses,
amenaces i oportunitats detectat per al cas d’An-
dalusia.

A manera de resum es presenta el quadre se-
güent amb els programes i mesures il·lustratius
descrits en aquesta secció.

L ’ e c o n o m i a  d ’A n d a l u s i a : d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 115



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

Programes i mesures estratègiques per al progrés d’Andalusia

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

Programa estratègic Programa estratègic 
Activació Activació per a 

i anticipació les oportunitats

Mesures estratègiques

• Flexibilitzar els mercats de treball i de béns i
serveis, sense perjudicar els assoliments socials
assolits els últims anys.

• Mitigar els efectes nocius de l’estacionalitat i la
temporalitat en el mercat de treball.

• Emfasitzar les polítiques actives del mercat de
treball que reforcin l’ocupacionalitat dels
treballadors.

• Prioritzar aquelles polítiques que permetin a les
empreses crear més llocs de treball.

• Seguir apostant per un pla de política social que
redueixi l’impacte negatiu de la crisi econòmica
i els fenòmens de globalització sobre aquells
col·lectius socials amb especials dificultats
estructurals i més exposats a l’atur, com els
immigrants, les dones i els joves.

• Millorar la formació i qualificació de la població
andalusa, amb l’objectiu principal de reduir el
fracàs escolar.

• Seguir apostant per polítiques que afavoreixin
la creació d’empreses, sobretot en aquelles
branques productives que podrien ser clau en el
futur de la regió i, especialment, estendre el
paradigma de la capacitat d’emprendre lligat a
la innovació.

• Estratègies específiques enfront de la crisi dels
sectors turístic i de la construcció.

Mesures estratègiques

• Accelerar el procés de modernització i
creixement de la xarxa
d’infraestructures de transport i
comunicacions per pal·liar els
desequilibris interns provincials i
afavorir la millora de les connexions
de la regió amb Europa i Àfrica.

• Impulsar programes dirigits al
manteniment de l’eficiència en la
utilització dels fons europeus en
l’economia andalusa.

• Continuar apostant pel
desenvolupament i creixement de les
diferents organitzacions que presten
serveis directes d’impuls a l’activitat
innovadora.

• Seguir fomentant la incorporació dels
agents socials i econòmics en la
societat del coneixement.

• Mantenir les polítiques d’atracció
d’empreses tecnològiques
consolidades i establir incentius per a
la creació d’empreses de base
tecnològica.

• Promoure la inversió empresarial en
R+D+I.

• Impulsar les relacions Universitat-
Administracions Públiques-Sector
Privat en la inserció en la societat del
coneixement.



Programes i mesures estratègiques per al progrés d’Andalusia

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

Programa estratègic Programa estratègic 
Posada en valor davant Aliança excel·lència-oportunitats  

dels riscos per al progrés de la regió

Mesures estratègiques

• Sota el paraigua de la concertació
social, convindria dissenyar un
programa que millori l’eficiència del
mercat de treball i que permeti mitigar
els efectes de la crisi econòmica sobre
els col·lectius més febles.

• Reforçar l’aposta per un turisme de
qualitat diferenciat, amb mesures com
les que es contenen en el Pla General
del Turisme Sostenible d’Andalusia
2008-2011.

• Elaborar un programa d’actuacions que
aprofitin el sistema urbà actual de la
regió per millorar-ne l’equilibri
territorial.

• Aprofitar el fort dinamisme del mercat
de treball andalús dels últims anys per
evitar l’avenç de la temporalitat i la
inestabilitat laboral, i millorar
l’ocupabilitat dels aturats.

• Accelerar el procés de modernització i
creixement de la xarxa
d’infraestructures de transport i
comunicacions per pal·liar els
desequilibris interns provincials i
mitigar els efectes de la crisi en el
sector de la construcció.

• Adequar les infraestructures educatives
i sanitàries a les noves necessitats
demogràfiques.

Mesures estratègiques

• Dissenyar un programa per aprofitar l’arribada
d’immigrants, augmentar-ne la formació i
qualificació.

• Elaborar polítiques que permetin aprofitar al
màxim, per part dels agents privats i públics,
l’extensa xarxa d’infraestructures de
comunicacions i transport disponible. Situar la
regió com a nucli de comunicacions terrestres
per a tot el sud de la Península, i per a la
connexió Europa-Àfrica.

• Idear vies per contribuir que el diàleg social es
converteixi en un actiu de competitivitat
internacional de les empreses andaluses.

• Mantenir i reforçar l’atractiu de les destinacions
turístiques andaluses.

• Fomentar la internacionalització, promoció i
comercialització de les empreses turístiques.

• Seguir donant suport a estratègies de
diferenciació de producte dintre del mercat
turístic andalús.

• Incentivar la substitució d’energies tradicionals
per energies renovables i seguir fomentant
l’aparició d’un clúster de l’energia solar a la
regió.

• Promoure la sostenibilitat ambiental de les
empreses andaluses.

• Estendre la lògica de la innovació desenvolupada
en el si de la Corporació Tecnològica d’Andalusia
en el conjunt de pimes de la regió.
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5. Conclusió:
Escenaris 
El diagnòstic estratègic realitzat en l’informe
present reflecteix el cas d’una regió que ha fet
un gran salt, generalitzant els casos d’excel·lèn-
cia en l’àmbit espanyol i també global, però en la
qual encara és necessari realitzar esforços per
arribar als estàndards europeus en els indica-
dors rellevants de la situació econòmica, social i
mediambiental. Per progressar en aquest sentit
cal aconseguir millorar la qualitat dels factors
productius regionals amb la vista posada a pos-
sibilitar un nou model de desenvolupament en-
dogen. Per la seva grandària, l’economia andalu-
sa mostra una àmplia gamma de possibilitats i
realitzacions, entre les quals molts casos d’èxit
que, degudament generalitzats, aconseguirien
complir les més altes expectatives dels agents de
la regió. És clar que caldrà impulsar nous desen-
volupaments, però els elements per a l’emergèn-
cia d’una economia andalusa avançada fa temps
que són presents a la regió i molts andalusos són
ja protagonistes i capdavanters de les dinàmi-
ques que es requereixen. Òbviament, no en la
quantitat suficient; però la bona notícia és que
Andalusia coneix ja des de fa temps com han de
fer-se les coses.

La tasca, però, no és senzilla a causa de la distàn-
cia que separa els indicadors regionals dels refe-
rents més avançats. No obstant això, cal conside-
rar que l’actual marc internacional, amb l’avenç
dels fenòmens de la globalització i l’extensió de
la societat del coneixement, genera noves opor-
tunitats de desenvolupament. Iniciatives com la
Corporació Tecnològica d’Andalusia, el Club Mála-
ga Valley e-27 o la Xarxa d’Espais Tecnològics
d’Andalusia indiquen clarament el camí a seguir.

Fruit dels esforços dels darrers anys, la regió ha
aconseguit disminuir el seu diferencial negatiu
en renda per capita amb Espanya i la Unió Euro-
pea. Un element fonamental d’aquesta millora
el constitueix la sorprenent reducció dels greus
desequilibris existents en el mercat de treball fa

tan sols uns lustres. El creixement de l’activitat
econòmica els últims anys, intensiu en la utilit-
zació de mà d’obra, per la forta inversió en el sec-
tor residencial, ha generat elevades taxes de
creixement de l’ocupació. Això ha afavorit la
incorporació dels aturats i els nouvinguts a l’ac-
tivitat laboral a activitats productives, i millorar
la taxa d’ocupació a la regió.

En matèria demogràfica, Andalusia no ha estat
en absolut aliena als processos migratoris que ha
registrat el conjunt espanyol els últims lustres,
però, a més, l’evolució de la seva població és
també producte de complexos processos histò-
rics molt característics de la regió. És destacable
el dinamisme demogràfic andalús, enfront dels
referents espanyol i europeu, aguditzat encara
més per l’apreciable augment de la seva població
de fet durant els períodes de vacances a causa de
la seva important especialització turística.

L’elevada població de la regió, resultat d’aquest
procés recent, no oculta, no obstant això, que
continuen existint desequilibris en aquest terre-
ny. El dinamisme poblacional registrat per Anda-
lusia s’ha expressat molt desigualment, i n’ha
accentuat els desequilibris territorials, encara
que sense provocar la reversió demogràfica local
tan característica d’altres regions espanyoles. De
fet, un dels grans actius competitius (i en molts
altres ordres) d’Andalusia és la riquesa d’entorns
metropolitans densament poblats existents en
el seu espai urbà. Cal dir, també, que aquest
espai metropolità andalús mereixeria una super-
posició d’estructures logístiques més productiva,
de comerç integrat i de teixit empresarial inno-
vador arrelat en clústers d’activitats de valor afe-
git, que no falten precisament a Andalusia, enca-
ra que tampoc no en sobren.

Lamentablement, perquè l’anterior superposició
fos avui visible, els fenòmens poblacionals no
han contribuït a millorar amb prou intensitat la
dotació de capital humà de la regió. És cert que, a
mesura que les noves cohorts es van incorporant
en la vida socioeconòmica, el nivell de formació
de la població andalusa va millorant. Addicional-
ment, l’elevat fracàs escolar a la regió, un dels as-
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pectes en què més caldria incrementar els esfor-
ços públics i privats, no afavoreix les transicions
del capital humà que la regió necessita. El resul-
tat més visible de la baixa qualificació és, sens
dubte, el manteniment d’elevats nivells d’atur i
reduïdes taxes d’activitat, davant la impossibili-
tat d’ajustar adequadament la demanda i l’ofer-
ta laboral.

Un factor que pot incidir molt positivament en la
redirecció del model andalús és la constant millo-
ra de les infraestructures públiques i, en particu-
lar, les infraestructures de transport i comunica-
cions. Tot i que la vertebració interior de la regió
encara té llacunes, els esforços realitzats les últi-
mes dues dècades en matèria d’inversions han
permès dotar el territori d’unes infraestructures
de transport renovades, i superar gran part de les
deficiències del sistema de comunicacions. Addi-
cionalment, les perspectives per al futur són molt
optimistes, amb una elevada inversió planificada,
especialment a través del Pla Estratègic d’Infraes-
tructures i Transport (PEIT), amb el suport encara
de les ajudes dels fons europeus perquè la regió
roman dins de l’Objectiu de Convergència en el
període 2007-2013.

L’estructura productiva més visible a Andalusia
segueix depenent en gran mesura de sectors
més o menys convencionals, com són la cons-
trucció, el turisme, el comerç, les administracions
públiques o les activitats agroalimentàries. Els
sectors constructor i turístic, en particular, reque-
reixen una reestructuració immediata, en bona
mesura sota l’etiqueta d’una autèntica “reinven-
ció” del seu model productiu, just en un moment
que es presenta molt complicat per la crisi eco-
nòmica. Enfront d’això, altres sectors arrelats en
la tecnologia, menys visibles si es vol, però clara-
ment emergents, estan ocupant ja un paper més
destacat en la renovació de l’economia andalusa.

No obstant això, molts dels sectors que seran
clau al llarg del segle XXI encara estan en una
etapa inicial de desenvolupament a la regió. El
reflex més clar el constitueix el sector innovador,
la despesa del qual en R+D+I sobre PIB o sobre la

xifra de negoci total de les empreses andaluses
es troba per sota de la mitjana nacional. És més,
el pes del sector privat en aquesta despesa és
molt reduït, indicatiu que són les administra-
cions públiques les que estan apostant més
intensament pel seu desenvolupament. Actua-
cions com la que ha originat la Corporació Tecno-
lògica d’Andalusia afavoreixen la implicació del
sector privat en les activitats d’R+D+I, però enca-
ra no amb prou força. Fruit d’aquestes iniciatives,
s’observa un ritme de creixement de les despeses
en R+D+I molt superior a Andalusia, i dobla la
suma assignada en tot just cinc anys, fet que ha
contribuït a acostar-los a la mitjana espanyola.

Davant aquests reptes socioeconòmics, la sòlida
cultura del diàleg social, amb la presa consensua-
da de decisions en matèria de planificació econò-
mica i social, a través dels successius Acords de
Concertació Social, segueix sent una via, entre
d’altres, de millorar la situació actual, ja que faci-
lita la presa de consciència generalitzada dels
problemes existents i mobilitza tots els agents
per a l’acció. D’aquesta manera s’ha dissenyat
l’Estratègia per a la Competitivitat d’Andalusia
2007-2013.

L’actual situació econòmica exposa severament
l’economia espanyola i l’economia de totes les
seves comunitats autònomes. Diversos escena-
ris són possibles en el cas d’Andalusia. La fragili-
tat d’alguns desenvolupaments productius que
s’han donat en el passat recent, com la exube-
rància d’ocupacions poc qualificades o de les
activitats immobiliàries incompatibles amb la
preservació del valor turístic del ric litoral anda-
lús, és cada dia més palès a mesura que el cicle
a la baixa de l’economia l’exposa cruament.
Aquests són elements d’un model que Andalusia
no pot permetre’s perpetuar de cara al futur. Si
les actuacions dels agents econòmics, socials i
institucionals andalusos no assolissin revertir
l’extensió d’aquests elements problemàtics, que-
daria en dubte l’ingent esforç realitzat per la
regió els darrers anys. Però aquest escenari
socioeconòmic és senzillament impensable.
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Aquest escenari, a més, estaria molt allunyat del
que les millors pràctiques constatades a la regió,
per altra banda, mostren en matèria de vetes pro-
ductives que es renoven activament, empreses
grans d’abast global, apetit empresarial pels tre-
balladors qualificats, concertació social i orienta-
ció decidida cap a la innovació. Un escenari en el
qual els ingredients fossin aquests últims que
s’acaben de citar és clarament possible a Andalu-
sia, ja que hi existeixen fruit de l’esforç del passat
recent. En una regió més petita, n’hi hauria prou
amb la presència d’aquests ingredients per si-
tuar-la entre les primeres d’Europa, però Andalu-
sia té en la seva extensa grandària poblacional,
en el seu extens teixit de pimes de reduïda esca-
la i en el seu generós i, alhora, delicat territori, els
reptes més difícils. Aconseguir que les moltes
realitzacions excel·lents que s’hi constaten es
generalitzin a l’escala que mereixen els trets
estructurals esmentats és la garantia del seu èxit
com a regió avançada i el millor escenari possible
per al futur. Tots els elements necessaris per
assolir-ho ja hi són, però la seva presència i esca-
la ha de ser més gran i la seva expressió, més
equilibrada dins el territori.
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Agraïments
En l’elaboració d’aquest informe s’ha comptat
amb la col·laboració de les següents persones de
l’àmbit de les administracions públiques i d’em-
preses privades d’Andalusia, que han aportat pro-
ximitat a la realitat socioeconòmica de la regió, i
així s’ha millorat el resultat final de l’estudi:

• Sr. José Antonio Griñán, Conseller d’Economia i
Hisenda de la Junta d’Andalusia 

• Sr. Antonio Ávila, Secretari General d’Economia
de la Junta d’Andalusia

• Sr. Francisco Carbonero, Secretari General de
CCOO d‘Andalusia 

• Sr. Antonio Carrillo, Secretari General de la
Confederació d’Empresaris d’Andalusia - CEA

• Sr. Salvador Fernández, Director Gerent de la
Cámara de Comercio de Sevilla

• Sr. Antonio Galán, Director del Gabinet
d’Anàlisi i Prospecció de l’Agència d’Innovació i
Desenvolupament d’Andalusia - IDEA

• Sr. Roberto Marín, Secretari d’Anàlisi Econòmica
i Coordinació Tècnica d’UGT - Andalusia

• Sr. Santiago Alfonso, Director de Màrqueting
de Consentino

• Sr. Francisco de Campos, Director Econòmic
Financer de Sevillana Endesa

• Sr. Miguel Ángel Díaz, Director General de
COVAP

• Sr. Luis Miguel Martín, Director de
Desenvolupament Corporatiu del Grupo de
empresas Sánchez-Ramade

• Sr. José Antonio Moreno, Secretari General
Tècnic d’Abengoa

• Sr. Joaquín Pineda, Director de Qualitat i
Desenvolupament Sostenible de Grupo El
Fuerte

• Sr. Daniel Rossell, Director Comercial del Grupo
Hoteles Playa

• Sr. Miguel Velasco, del Departament Financer
del Grupo Hojiblanca
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