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Presentació

El present volum de la col·lecció “Comunitats Autònomes” pretén oferir un diagnòstic estratègic d’Extre-
madura en què s’analitzen tant les fortaleses i les oportunitats com les debilitats i les amenaces a les 
quals s’enfronta la regió. 

Amb aquest objectiu, el treball analitza els principals components socioeconòmics regionals –concreta-
ment, els processos demogràfics i econòmics, el territori, el medi ambient i les institucions– amb la finali-
tat de proposar plans d’acció que serveixin de suport als agents regionals per al desenvolupament futur 
d’Extremadura. 

Les conclusions de l’estudi destaquen la importància que la regió continuï desenvolupant els seus punts 
forts actuals –la indústria agroalimentària, les energies renovables i una notable biodiversitat– sense 
deixar de combatre algunes de les debilitats més significatives, com els desequilibris sociodemogràfics, 
les infraestructures ferroviàries i el pes reduït que l’R+D+I té en la seva economia.

L’anàlisi inclou també amenaces externes per a la regió, com ara l’aparició de nous competidors en les 
indústries tradicionals, l’auge del proteccionisme o l’estancament d’alguns dels mercats habituals. Alhora, 
assenyala l’oportunitat que ofereix un entorn de recuperació econòmica per emprendre canvis estructu-
rals imprescindibles. En aquest sentit, Extremadura podria beneficiar-se d’un finançament europeu i 
nacional privilegiat per adaptar-se a les noves tendències energètiques, turístiques i del mercat laboral,  
i per rellançar la seva xarxa d’R+D+I i les seves infraestructures físiques i digitals.

Els desafiaments que es tracten en aquest volum requeriran, sens dubte, la cooperació publica i privada, 
així com el concurs dels agents socials de la regió. En aquest sentit, Extremadura ja té diversos casos d’èxit, 
com ara els centres de recerca aplicada o els acords socials aprovats, que han creat un ambient propici per 
al desenvolupament futur.

Com en ocasions anteriors, CaixaBank Research ha comptat amb la col·laboració de l’empresa Analistes 
Financers Internacionals (Afi) per a l’elaboració d’aquest estudi. Confio que aquest volum pugui contribuir 
de manera efectiva al debat sobre la situació actual d’Extremadura i a l’articulació de polítiques econòmi-
ques que permetin aprofitar un futur ple de reptes i oportunitats.

Enric.FErnándEz
Economista.en.cap.de.CaixaBank
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1. Introducció
Aquest diagnòstic estratègic té com a objectiu 
proporcionar una visió global d’Extremadura a 
partir de la qual es pugui plantejar un escenari 
de desenvolupament a llarg termini, amb estra-
tègies per seguir i obstacles per salvar. En defini-
tiva, un exercici que transcendeixi la comparativa 
regional per endinsar-se en el camp de la refle-
xió estratègica, tot ressaltant les bones pràcti-
ques que tenen lloc a la regió i que permetran 
aconseguir un futur millor. 

A fi de poder diagnosticar estratègicament la 
situació actual d’Extremadura sense perdre de 
vista les tendències de fons i els factors estruc-
turals, en aquest volum s’han analitzat els ele-
ments més rellevants dels processos territorials, 
econòmics i socials que es donen a la regió amb 
el suport d’estadístiques i informes oficials i de 
programes institucionals en curs, així com de 
les opinions de destacats actors empresarials, 
socials i institucionals extremenys. També s’han 
analitzat una sèrie de sectors i d’àrees temàti-
ques de l’economia extremenya relatius al crei-
xement, la cohesió, la competitivitat i la 
sostenibilitat de la regió. 

Més enllà de l’anàlisi d’indicadors quantitatius, 
aquest tipus d’examen facilita la comprensió de 
la situació actual de la regió i, el que és més 
important, permet avaluar-ne el potencial futur. 
Això és particularment rellevant en el context 
actual de recuperació, però també d’incertesa 
socioeconòmica, la qual cosa exigeix aglutinar 
esforços i consensos tant per preservar els aven-
ços dels últims anys i reforçar les bones pràcti-
ques que ja s’estan aplicant, com per potenciar 
noves dinàmiques i oportunitats de creixement 
per a la regió i establir les pautes per reorien-
tar-la estratègicament. 

Al capítol 2 de l’informe s’analitzen quatre de 
les principals variables que condicionen el des-
envolupament de la regió –present i futur– i 
que són el suport sobre el qual s’estableixen les 
activitats productives de la comunitat. En pri-
mer lloc, s’analitzen des d’un punt de vista tant 

estructural com conjuntural els processos 
demogràfics i territorials, que estan influïts 
fonamentalment per un procés agut d’envelli-
ment, pel despoblament de les àrees rurals i per 
l’escassa mida de les ciutats de la regió en la 
jerarquia urbana peninsular i europea. A conti-
nuació, s’estudien els sistemes de transport 
mitjançant l’anàlisi detallada de les comunica-
cions terrestres i s’emfasitzen tant els progres-
sos assolits a la xarxa de carreteres com 
l’obsolescència ferroviària que desenclava la 
regió de les xarxes modernes de transport. En 
tercer lloc, en aquest capítol s’estudien els pro-
cessos econòmics dels últims anys mitjançant 
l’anàlisi de les principals variables macroeconò-
miques, com ara el PIB, l’ocupació, el sector 
exterior, el sector públic o els indicadors de 
preus i salaris.

Al llarg del capítol 3 s’aprofundeix en els sectors 
i les àrees sensibles de l’economia extremenya 
que són clau per fomentar el desenvolupament 
econòmic, social i ambiental de la regió els prò-
xims anys. Primer, s’ofereix una anàlisi de les 
dinàmiques de creixement i cohesió que han 
tingut lloc a Extremadura els últims anys, 
basada en l’examen dels avenços i retrocessos 
en termes d’ocupació i benestar. Després, es 
parla de l’estructura empresarial i la capacitat 
emprenedora de la regió i es destaquen les dife-
rents iniciatives que s’han posat en marxa per 
dinamitzar el teixit productiu. A la secció 
següent s’indiquen els principals avenços en 
matèria d’innovació i societat del coneixement 
als àmbits públic i empresarial, i es recullen els 
sectors amb més possibilitats d’integració (clus-
terització) i innovació. Per acabar, es fa un estudi 
transversal sobre les pautes que permeten iden-
tificar les tendències en matèria de sostenibili-
tat ambiental a la regió mitjançant l’anàlisi dels 
indicadors principals.

La contribució estratègica que vol fer aquesta 
monografia s’explica al capítol 4, en què s’ana-
litzen les debilitats, amenaces, fortaleses i opor-
tunitats (DAFO) per obtenir una “síntesi activa” 
dels resultats del diagnòstic. El valor principal 
d’aquesta anàlisi rau en la formulació genèrica 
de programes estratègics que incloguin accions 
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que resolguin les debilitats, utilitzin les fortale-
ses existents per defensar-se de les amenaces o 
aprofitin les oportunitats que es presenten. 

Finalment, el capítol 5 conté una breu síntesi de 
les conclusions principals d’aquest treball, rebla 
una mica més el clau pel que fa al tractament 
estratègic del capítol precedent i aporta una 
caracterització dels escenaris possibles i desitja-
bles per a Extremadura als plans tractats en 
aquest volum. 
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2. Processos 
demogràfics, 
espacials, 
econòmics i 
institucionals

2.1. Poblament i territori
La dinàmica demogràfica d’Extremadura es 
caracteritza per un declivi prolongat i més pro-
nunciat que en altres comunitats d’interior. La 
regió no ha pogut superar les pèrdues demogrà-
fiques de les dècades de 1960 i 1970, i ha partici-
pat molt poc en el creixement demogràfic de 
principis del segle xxi per la inèrcia de la dinà-
mica natural regressiva i la menor atracció 
migratòria exterior. El resultat és una població 
cada vegada més envellida. No obstant això, 
malgrat aquesta dinàmica demogràfica nega-
tiva, a Extremadura no hi ha cap poble abando-
nat, al contrari del que passa a d’altres regions.

2.1.1. Anàlisi demogràfica

La decadència demogràfica extremenya té 
les seves arrels en els fluxos camp-ciutat i 
l’emigració fora de la regió. Només durant la 
dècada de 1960 es va perdre un 16,9% de  
la població.

Si comparem l’evolució d’Extremadura amb la 
mitjana nacional entre 1950 i 20171, s’aprecia un 
comportament molt desigual. Tot i que el crei-
xement demogràfic a Espanya ha estat cons-
tant en el temps fins als últims anys, a 
Extremadura han dominat els períodes de con-

1	 Les variacions entre 1950 i 2011 es corresponen a les estimacions intercensals i el cens de 2011, mentre que la dada 
de 2017 fa referència al padró municipal.
2	 Des de 1910 fins a 1960, la població extremenya va créixer menys que la nacional, si exceptuem la dècada de 1940. 
Durant la dècada de 1950 el creixement ja va ser molt petit, a diferència del conjunt d’Espanya (Llopis, 1996).
3	 Concretament, els pols de desenvolupament de Saragossa a Aragó i de Valladolid i Burgos a Castella i Lleó.

tracció. Durant els anys seixanta i setanta, dues 
dècades de fort èxode rural, Extremadura va 
reduir un 23,8% els seus efectius (un descens de 
328.658 habitants), mentre que el conjunt del 
país va incrementar la població en un 23,4%2. La 
regió no es va beneficiar de les polítiques d’in-
dustrialització (pols de desenvolupament i de 
promoció) que van contribuir a fixar part de la 
població en altres regions deprimides3. A partir 
dels anys vuitanta del segle xx s’interromp el 
descens demogràfic, però el creixement poste-
rior de la població és escàs (2,2% en dues dèca-
des, entre 1981 i 2001). En el període més 
expansiu, entre 2001 i 2011, Extremadura només 
va créixer un 3,4%, una xifra lluny del 14,8% de la 
mitjana espanyola. Els últims anys, la combina-
ció de l’impacte de la crisi econòmica i el fort 
debilitament de l’atracció migratòria exterior 
(amb el predomini de les sortides) ha provocat 
que Extremadura torni als números negatius.

Extremadura és la comunitat autònoma de 
l’interior que ha tingut el declivi demogràfic 
més pronunciat. 

Per aprofundir en aquesta anàlisi, és convenient 
comparar la variació de la població a la regió 
amb la mitjana espanyola i amb la d’altres 
comunitats de l’interior. Entre 1950 i 2017, la 
població extremenya va baixar un 20,9%, una 
xifra que contrasta amb l’increment del 65,6% 
de la mitjana espanyola, és a dir, un resultat 
diferencial de 86,5 punts. Extremadura és, a 
més, la comunitat de l’interior que mostra una 
major regressió demogràfica: 5 punts més que 
Castella i Lleó, una comunitat també severa-
ment perjudicada per l’èxode rural i a molta dis-
tància de Castella-la Manxa, on la població 
queda estancada durant el llarg període consi-
derat i on l’expansió de l’àrea d’influència 
urbana de Madrid compensa les pèrdues demo-
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Evolució de la població d’Extremadura vs. Espanya (1950-2017)  
En % 

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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gràfiques del medi rural, i encara més d’Aragó, 
on els habitants van augmentar un 19,5% pel 
dinamisme de la capital saragossana. A escala 
interna, el descens va ser més acusat a la provín-
cia de Càceres, on la població va disminuir un 
27,1%, 7 punts més que a la província de Badajoz.

Extremadura encadena dues dècades de 
decreixement vegetatiu i se situa entre les 
comunitats amb menor natalitat i fecun-
ditat.

La població extremenya arrossega un declivi natu-
ral llarg. Extremadura es troba en una situació de 
decreixement vegetatiu negatiu des de 1997, amb 
l’excepció d’un saldo positiu puntual observat l’any 
2008. El nombre de naixements acumulat entre 
1997 i 2016 (196.503) no supera el de defuncions 
(215.519). De fet, la taxa de natalitat es mou en 
mínims històrics: 8,1 nascuts per cada 1.000 habi-
tants el 2016, 7 dècimes per sota de la mitjana 
espanyola i 7 punts per sota de la xifra de 1980. Per 
la seva banda, la taxa de mortalitat segueix una 

tendència ascendent els últims anys induïda per 
l’envelliment de la població: 10,4 defuncions per 
cada 1.000 habitants el 2016 (1,6 punts per sota de 
la mitjana espanyola). Així mateix, la taxa de fecun-
ditat global ha retrocedit significativament les últi-
mes dècades. El 2016 era de 36,7 nascuts per cada 
1.000 dones, una xifra 30,4 punts inferior a la de 
1980, seguint un comportament similar a la mit-
jana espanyola (la taxa de fecunditat del total d’Es-
panya arribava a 38,5 nascuts per cada 1.000 dones 
el 2016, 25,9 punts menys que el 1980). 

La disminució de les generacions joves i l’en-
velliment de les generacions del baby.boom 
conflueixen en una piràmide regressiva (o 
invertida) amb escasses possibilitats endò-
genes de recuperació.

El retrocés demogràfic que descrivim ha vingut 
acompanyat d’un intens procés d’envelliment que 
es visualitza en l’estrenyiment de les generacions 
joves de la base de la piràmide i l’expansió de les 
generacions centrals o pròximes a la jubilació. En 

Dinàmica natural de la població (1991-2016) 
Creixement vegetatiu anual per mil habitants

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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el període analitzat (1998-2017), la població d’entre 
5 i 34 anys va retrocedir un 20,1%, mentre que la 
població d’entre 40 i 59 anys (que recull les perso-
nes nascudes en les dècades del baby. boom) va 
augmentar un 41,4%. A la part superior de la pirà-
mide, l’envelliment s’aguditza en el grup d’edat de 
80 anys i més (anomenada quarta edat), que va 
augmentar un 92,2% i que eleva la pressió sobre el 
sistema públic de pensions i d’atenció a la depen-
dència. Quant a la sex.ratio, s’aprecia una lleugera 
feminització de la població (102 homes per cada 
98 dones), particularment en les generacions de 
65 anys i més, per la seva longevitat més gran 
(131 dones per cada 77 homes). La conti nuïtat 
d’aquestes tendències comporta una estructura 
demogràfica desequilibrada i un teixit socioeco-
nòmic afeblit per la pèrdua de les generacions en 
edat activa. 

En termes comparats, la població extremenya 
està més envellida que la mitjana espanyola i, a 
partir de les taxes de reemplaçament i materni-

tat, té menys possibilitats endògenes de renova-
ció. La situació ha empitjorat sensiblement pel 
que fa a la capacitat de reemplaçament genera-
cional, la taxa de la qual va disminuir 63,6 punts 
entre 1998 i 2017. La millora de la taxa de materni-
tat no és significativa (només tres dècimes), ja 
que segueix ancorada en nivells baixos. La taxa 
de dependència va disminuir (2,3 punts) per la 
reducció de les generacions de menys edat. L’aug-
ment de la taxa d’envelliment s’ha moderat fins 
ara per l’efecte de les anomenades “generacions 
buides” de la Guerra Civil i la Postguerra. 

L’emigració històrica ha minvat la població 
d’Extremadura. Més de mig milió d’extre-
menys de naixement resideixen en altres 
comunitats autònomes.

L’emigració dels extremenys a altres comunitats 
autònomes és, sens dubte, el fenomen demo-

0

Piràmide demogràfica d’Extremadura (1998-2017)

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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Indicadors demogràfics d’extremadura (1998-2017)

1998 2017
Espanya Extremadura Espanya Extremadura

Dependència (a) 45,9% 54,3% 51,0% 51,5%
Envelliment (b) 16,3% 18,0% 18,8% 20,2%
Reemplaçament (c) 16,5% 18,3% 20,0% 18,6%
Maternitat (d) 165,1% 152,6% 84,3% 89,0%

(a) Població de 0 a 14 anys i de 65 anys i més sobre la població d’entre 15 i 64 anys.
(b) Població de 65 anys i més sobre el total de la població.
(c) Població de 20 a 29 anys sobre la població d’entre 55 i 64 anys.
(d) Nens de menys de 5 anys sobre dones d’entre 15 i 49 anys.

Font:.Calculat.a.partir.de.les.dades.del.Padró.Municipal.2017,.INE.

gràfic amb més impacte socioeconòmic. La 
població d’origen extremeny (o nombre de nas-
cuts a la regió) que resideix en altres comunitats 
autònomes s’eleva a 554.855 habitants en el 
padró de 2017, cosa que equivaldria a incremen-
tar un 51,4% la població actual. El gruix d’aquests 
extremenys resideix a Madrid, Catalunya i el 
País Basc (67,3%); per tant, aquestes regions van 
ser els principals pols urbans i industrials de 
destinació per als emigrants extremenys durant 
els decennis de 1960 i 1970. Andalusia, per la 
seva proximitat territorial i les estretes relacions 
socials, també ha estat un focus destacat i 
allotja el 10,3% dels extremenys de naixement 
que resideixen a la resta del país. El pes d’altres 
comunitats és més modest, però, sense excep-
ció, el saldo dels intercanvis de població és des-
favorable per a Extremadura4. D’altra banda, el 
nombre d’extremenys de nacionalitat espanyola 
que resideixen a l’estranger va arribar a 30.6545 
el 2017, una xifra modesta a.priori (equival a un 
2,8% de la població extremenya), però que s’ha 
incrementat amb força els últims anys (32,4% 
respecte del 2009).  

4	 El nombre de residents nascuts en altres comunitats autònomes es redueix a 108.417, fet que suposa un saldo 
d’intercanvi desfavorable per a Extremadura de 446.438 habitants.
5	 Població que resideix a l’estranger inscrita en algun municipi extremeny a efectes electorals, segons el Padró d’Es-
panyols Residents a l’Estranger (PERE) de l’INE. 

La vocació com a terra de sortida també es fa 
palesa en la menor atracció de població. Els nas-
cuts fora de la regió tan sols representaven un 
14,2% dels residents l’any 2017, la suma dels que 
provenen d’altres comunitats, el 10,1%, i la dels que 
venen de l’estranger, el 4,1%. Aquesta proporció de 
nascuts fora de la regió és la segona més petita 
d’Espanya després de Galícia, on els nascuts fora 
de la regió són el 13,3% dels residents. Malgrat 
aquests nivells baixos, cal tenir en compte que la 
població d’origen forà ha anat guanyat pes –el 
1998 representava un 9,6%– gràcies a la immigra-
ció estrangera i al retorn d’extremenys que habita-
ven en altres regions. 

Els fluxos d’emigració interior seguien una 
tendència descendent durant la primera 
dècada del segle xxi, però després de la crisi 
econòmica s’han reactivat. 

L’Estadística de Variacions Residencials (INE) 
completa l’anàlisi dels intercanvis migratoris. 
El saldo acumulat entre 2002 i 2016 respecte 
de la resta d’Espanya va perjudicar Extrema-
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Font: Padró Municipal, INE.
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Població d’origen extremeny que resideix en altres CA (2017)

Font:.Padró.Municipal.2017,.INE.
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Saldos migratorios en Extremadura (2002-2016)
Nre. d’habitants

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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4.000 
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8.000 

–4.000 

Font: Estadística de variacions residencials, INE.

Saldo interiorSaldo total Saldo exterior

dura en 18.991 habitants, compensats per la 
contribució neta del saldo migratori exterior 
(36.342 habitants). El gruix d’aquests guanys es 
va concentrar entre 2004 i 2009, uns anys en 
què el saldo exterior va guanyar 29.562 habi-
tants i el saldo interior en va perdre només 
1.192 i fins i tot va arribar a ser positiu el 2009). 
Si aquesta tendència hagués continuat, Extre-
madura s’hauria convertit en una terra d’atrac-
ció migratòria, tot i que de manera més 
modesta que la mitjana de les regions espa-
nyoles. Però la crisi econòmica perllongada ha 
conduït al retorn dels saldos migratoris nega-
tius, especialment per la brusca interrupció de 
la immigració exterior (superada pels fluxos de 
retorn als països d’origen), però també per la 
reactivació de l’emigració interior.   

Extremadura és la comunitat autònoma 
amb un menor percentatge de població 
estrangera, tan sols un 2,9% l’any 2017.

Segons el Padró Municipal de 2017, Extrema-
dura té 31.617 residents de nacionalitat estran-

gera, que representen un 2,9% de la població, 
un xifra que se situa lluny de la mitjana espa-
nyola (9,8%). No obstant això, la població 
estrangera s’ha multiplicat gairebé per vuit 
respecte de 1998, quan només es comptabilit-
zaven 4.082 estrangers. Per contra, els resi-
dents de nacionalitat espanyola han disminuït 
en 17.034 entre 1998 i 2017. De fet, sense l’apor-
tació dels estrangers, la població extremenya 
hauria baixat un 1,6%. La contribució neta dels 
estrangers s’interromp durant la crisi econò-
mica, però de forma retardada. Les variacions 
negatives comencen el 2013 i, tenint en compte 
el període 2012-2017, el nombre de residents 
estrangers s’ha reduït en 10.924 persones. En 
conseqüència, el pes d’aquest col·lectiu en el 
total de la població ha retrocedit un punt per-
centual (els estrangers van arribar al seu 
màxim el 2012, un 3,8% de la població). Aquest 
descens del nombre d’estrangers també deriva 
de l’accés a la nacionalitat espanyola. Segons 
les estadístiques d’adquisició de nacionalitat 
espanyola dels residents que publica l’INE, 
5.038 persones van seguir aquest procés entre 
2013 i 2016. Així mateix, el nombre de residents 
nascuts a l’estranger s’eleva a 44.436, un 40,5% 
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Font: Estadística de variacions residencials, INE.
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Increment de la població nacional i estrangera a Extremadura (1999-2017) 
Variació interanual absoluta en nombre d’habitants

més que la xifra de residents amb nacionalitat 
estrangera.

L’anàlisi per nacionalitats permet saber les carac-
terístiques de la immigració exterior. El 2017, el 
70,5% dels residents estrangers es concentraven 
en cinc nacionalitats. Destaquen particularment 
les nacionalitats romanesa i marroquina, que de 
manera agregada suposen la meitat de tots els 
estrangers, cosa que evidencia el protagonisme 
dels immigrants empleats en sectors més inten-
sius en mà d’obra i baixa qualificació, com ara el 
sector agroalimentari o els serveis d’hoteleria, 
entre d’altres. La proximitat i els vincles amb 
Portugal influeixen en el fet que sigui la segona 
nacionalitat europea més representativa 
(10,6%). Amèrica és la tercera regió geogràfica, 
amb el 20,3% dels estrangers, principalment 
procedents dels països de l’Amèrica del Sud, 
encapçalats pels brasilers amb un 4,4%, molts 
dels quals són procedents, al seu torn, de terri-
tori lusità. Àsia només representa un 7% del 
total, encara que la Xina sobresurt com el quart 
país de la immigració (5,2%). La presència d’es-
trangers procedents d’altres països europeus 

desenvolupats és poc significativa (Regne Unit, 
Itàlia, França i Alemanya tan sols sumen con-
juntament un 4,5%), cosa que evidencia el 
recorregut existent per incrementar la capaci-
tat d’atracció turístico-residencial i laboral d’Ex-
tremadura. 

Les perspectives sociodemogràfiques 
d’Extremadura estan condicionades per la 
dinàmica natural regressiva i el procés 
d’envelliment accelerat. Tots dos factors 
apunten a una disminució preocupant de 
la població activa i a una major despesa 
pública social derivada de l’augment de la 
població gran. Enfront de les limitacions 
endògenes, la correcció d’aquesta tendèn-
cia regressiva dependrà de la capacitat 
d’atracció de població de l’exterior o, dit 
d’una altra manera, del desenvolupament 
econòmic que arribi a la regió.

El creixement vegetatiu negatiu i l’envelliment 
progressiu de la població extremenya dibuixen un 
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Població de nacionalitat estrangera a Extremadura (2017) 
Distribució en % per països (TOP-5) i àrees geogràfiques

Font: INE.
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panorama demogràfic advers. L’alternativa 
passa per l’entrada de població. Però el saldo 
migratori favorable de la primera dècada del 
segle xxi, principalment lligat a les aportacions 
de la immigració estrangera, ha passat a ser 
desfavorable després de l’impacte de la crisi 
econòmica per la sortida d’immigrants estran-
gers i també pels nous emigrants extremenys. 
En aquesta línia, la projecció de l’INE per a l’any 
2031 assenyala un descens de la població del 
5,7% respecte del padró de 2017. Aquest descens 
afecta els joves i les generacions en edat activa: 
l’interval entre 0 i 49 anys retrocediria un 20,4% 
el 2031 (és a dir, 129.666 habitants menys res-
pecte de 2017). Per contra, el grup que més crei-
xeria es correspon amb els majors de 60 anys, 
un 27,9% (77.851 habitants més). Si es compleix 
aquesta projecció, els majors de 65 anys supe-
raran el grup d’entre 0 i 24 anys (275.938 per 
217.834), la taxa de reemplaçament cedirà 
22 punts (i se situarà al 66,9%) i la taxa d’enve-
lliment pujarà 7 punts (fins al 27,1%). 

2.1.2. Estructura urbana i de 
poblament. Organització 
territorial

Més de la meitat del territori extremeny es 
troba en una situació de “desert demogrà-
fic” o s’hi aproxima.

Extremadura compta amb 388 municipis, la 
mitjana de població se situa en 2.783 habitants 
(padró de 2017). Una mitjana relativament 
baixa, tenint en compte que la mitjana espa-
nyola s’eleva a 5.733 habitants per municipi, tot i 
que Extremadura té avantatge davant d’altres 
comunitats autònomes de l’interior, que tenen 
unes mitjanes encara més reduïdes: 1.079 habi-
tants a Castella i Lleó, 1.790 a l’Aragó i 2.211 a Cas-
tella-la Manxa. 

6	 Aragó, Castella i Lleó i Castella-la Manxa comparteixen aquesta mateixa densitat de 26 habitants/km2.

Extremadura és la cinquena comunitat autò-
noma més extensa, amb una superfície de 
41.634 km2, que equival al 8,2% del total de la 
superfície espanyola. No obstant això, en ter-
mes de població tan sols representa un 2,3%, 
que equival a una densitat de 26 habitants/km2, 
la més baixa de les regions d’interior6. El 52,3% 
del territori extremeny el formen municipis que 
no aconsegueixen superar els 2.000 habitants i 
la densitat mitjana se situa en 10 habitants/
km2, és a dir, freguen el límit que la Unió Euro-
pea fixa per definir un territori com a “desert 
demogràfic”. A més, el 35,6% d’aquests munici-
pis (que representen el 39,7% del territori extre-
meny) tenen una densitat mitjana de 
5 habitants/km2. 

Extremadura no té una àrea urbana desta-
cada dins de la xarxa espanyola. No obstant 
això, presenta un model urbà policèntric 
més equilibrat, que afavoreix l’articulació del 
territori.

L’estructura territorial d’Extremadura es carac-
teritza per vuit intervals municipals. L’interval 
més nombrós representa els municipis rurals 
entre 501 i 2.000 habitants, un 44,8% de total 
dels municipis extremenys, però el seu pes 
demogràfic es redueix al 12,6% de la població 
resident (padró de 2017). Els municipis rurals 
menys poblats (per sota de 501 habitants) for-
men el segon interval, un 30,9% del total, que 
representa només el 3,3% de la població extre-
menya. Si tenim en compte els dos intervals, 
l’estructura territorial està dominada pels petits 
municipis rurals (el 75,8% dels municipis tenen 
una població mitjana de 920 habitants). Els 
municipis entre 5.001 i 10.000 habitants i els 
centres rurals entre 2.001 i 5.000 habitants con-
centren gairebé un terç de tota la població (un 
30,5%) i tenen un paper crucial en l’articulació 
de les àrees rurals.   
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Només un 3,4% dels municipis extremenys 
superen els 10.000 habitants (llindar teòric que 
defineix un municipi urbà), tot i que el seu pes 
demogràfic s’eleva al 49,1% de la població. A l’es-
tructura urbana extremenya li falta una gran 
ciutat o àrea metropolitana rellevant en el pla 
nacional, ja que es caracteritza per un model 
policèntric de ciutats de dimensions petites, a 
diferència d’altres regions d’interior (com ara 
Saragossa a l’Aragó i Valladolid a Castella i Lleó). 
Al punt més alt de la jerarquia territorial urbana 
es troben tres ciutats d’entre 50.000 i 
200.000 habitants, que són les dues capitals 
provincials i la capital autonòmica. Badajoz és la 
primera ciutat (150.543 habitants), seguida de 

Càceres i Mèrida (95.917 i 59.187 habitants, res-
pectivament). Altres municipis de rang urbà 
destacats són Plasència (40.360 habitants), al 
nord de Càceres, i Don Benito i Villanueva de la 
Serena (ambdós formen una aglomeració de 
62.806 habitants), a més d’Almendralejo 
(33.540 habitants), a la província de Badajoz. La 
llista de municipis amb més de 10.000 habi-
tants es completa amb sis més: quatre de 
Badajoz (Zafra, Montijo, Villafranca de los Bar-
ros i Olivenza) i dos de Càceres (Navalmoral de 
la Mata i Còria). Tots ells exerceixen funcions 
de capçaleres comarcals en àmplies àrees d’in-
fluència. 

Intervals de població dels municipis d’Extremadura (2017) 
En % 

Font: Padró Municipal, INE.
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2.2. Els transports com a 
palanca de competitivitat: 
anàlisi espacial

Extremadura s’ha caracteritzat per ser una de les 
regions d’interior més aïllades, amb més proble-
mes d’integració interna i dicotomies entre els 
medis urbà i rural. Tots aquests factors han reper-
cutit en el seu menor dinamisme econòmic i 
declivi sociodemogràfic. Per això, les noves infraes-
tructures i serveis de transport són essencials per 
a la vertebració interna, la convergència socioeco-

nòmica i l’obertura exterior. Podem identificar els 
grans reptes per a la regió en sis pilars: la consoli-
dació de l’eix peninsular transfronterer, l’anhelada 
connexió a la xarxa d’alta velocitat, l’impuls de les 
activitats logístiques, la intermodalitat ferroviària, 
la sortida marítima de les mercaderies i el trans-
port aeri. Els progressos en aquests cinc pilars són 
desiguals ja que, si per una banda hi ha avenços 
innegables en el primer (connexió de l’eix trans-
fronterer amb infraestructures de carretera), 
queda molt per fer pel que fa al desenvolupament 
del teixit ferroviari, amb la connexió a la xarxa 
d’alta velocitat, i a la resta de pilars.

Autovies

Badajoz
150.543 (13,9%)

Càceres
95.917 (8,9%)

Nombre d’habitants (2017)
% de població respecte 
del total regional

Mèrida
59.187 (5,5%)

Almendralejo
33.540 (3,1%)

Plasència
40.360 (3,7%)

Don Benito
36.924 (3,4%)

Villanueva de la Serena
25.882 (2,4%)

Trujillo
9.274 (0,9%)

Zafra
16.822 (1,6%)

Miajadas
9.773 (0,9%)

Villafranca de los Barros
13.144 (1,2%)

Navalmoral de la Mata
17.297 (1,6%)

Còria
12.729 (1,6%)

Olivenza
11.977 (1,1%)

Montijo
15.649 (1,4%)

Jerez de los Caballeros
9.445 (0,9%)

Municipis de més 
de 9.000 habitants

SISTEMA URBÀ TERRITORIAL D’EXTREMADURA
Sistema urbà-territorial d’Extremadura

Font:.Elaboració.pròpia.
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2.2.1. Transport per carretera: eix 
peninsular i vertebració interna

El desenvolupament d’eixos moderns de 
transport per carretera ha solucionat dèfi-
cits històrics en les comunicacions d’Ex-
tremadura. Totes les carreteres d’altes 
prestacions funcionen com autovies, 
d’acord amb la seva condició de regió 
europea menys desenvolupada.

Extremadura és una de les comunitats autòno-
mes que ha millorat més les seves infraestruc-
tures per carretera en l’última dècada. Els temps 
de viatge s’han escurçat sensiblement, cosa que 
suposa una major connectivitat regional i amb 
la resta del país. La xarxa de carreteres d’alta 
capacitat s’ha incrementat un 52,4% entre 2005 
i 2016, 22,3 punts més que al conjunt del país, i la 
ràtio per cada 10.000 habitants s’ha elevat fins 
a 7,1 km, gairebé el doble que la mitjana espa-
nyola (3,7). No obstant això, en termes de super-
fície, la proporció de quilòmetres de carreteres 
d’alta capacitat per cada 1.000 km2 es redueix a 
1,9, la xifra més baixa juntament amb la d’Aragó 
(1,8), davant dels 3,4 del país.

La regió està vertebrada per dos eixos peninsu-
lars que van d’est a oest (l’A-5) i de nord a sud 
(l’A-66). L’Autovia del Sud-oest (A-5) va ser la 
primera via d’alta capacitat que va recórrer la 
regió i té un caràcter fonamental, ja que no 
només s’integra en l’eix Madrid-Lisboa, sinó 
que articula les comunicacions internes (uneix 
Mèrida i Badajoz). Posteriorment, la conclusió 
de la Ruta de la Plata (A-66) ha refermat el sis-
tema territorial urbà extremeny (des de Pla-
sència fins a Zafra, amb dos nodes centrals a 
Càceres i Mèrida), així com les comunicacions 
amb l’oest peninsular (Castella i Lleó, Astúries i 

7	 Contemplats en el vigent Pla d’Infraestructures, Transports i Habitatge (PITVI 2012-2024), i anteriorment pel Pla 
Estratègic d’Infraestructures i Transport (PEIT 2005-2020).
8	 Zafra, Don Benito, Villanueva de la Serena, Plasència, Navalmoral de la Mata i Còria són alguns exemples de loca-
litats beneficiades.
9	 Passant per Malpartida de Plasència i Còria, i amb enllaços a l’A-5 (a Navalmoral de la Mata) i l’A-66 (a l’alçada de 
Plasència).

Galícia, al nord, i Andalusia al sud). El conjunt 
de la xarxa es completa amb l’A-58 entre Càce-
res i Trujillo, que uneix l’A-5 i l’A-66 (vegeu el 
mapa següent).

Altres projectes d’interès per a Extremadura 
inclosos en els plans del Ministeri de Foment7 
són les autovies Badajoz-Granada per Zafra 
(A-81), Extremadura-Comunitat Valenciana 
(Autovia del Llevant, A-43) i Zafra-Huelva (A-83 ), 
però se n’ha endarrerit l’execució. També s’ha 
plantejat la prolongació de l’A-58 des de Càceres 
fins a la frontera portuguesa, prop de Valencia 
de Alcántara i Marvão (Portugal). No és difícil 
veure que la materialització de tots aquests pro-
jectes suposaria donar un nou salt qualitatiu en 
les comunicacions de la regió, ja que a més de 
millorar les relacions amb el sud de la Meseta, 
Llevant i Andalusia, augmentaria les seves fun-
cions d’intermediació directa entre l’Arc Medi-
terrani i Portugal i evitaria la necessitat de 
passar per Madrid.

La política autonòmica d’infraestructures de 
transport ha buscat completar o reforçar el 
mallat regional i ha incidit particularment en 
l’accessibilitat dels nuclis intermedis8 per mitjà 
de la creació d’autovies regionals. S’entén que la 
millora de l’accessibilitat reforça les funcions 
d’aquests centres i, en definitiva, la millora de la 
qualitat de vida i les oportunitats socioeconò-
miques d’àmplies àrees del territori extremeny. 
Així mateix, la Junta ha proposat el desenvolu-
pament de nous corredors amb Portugal que 
articulen l’oest de la regió en l’àmbit de la “ratlla 
hispanolusitana”. Actualment, Extremadura 
compta amb 123 km d’autovies autonòmiques. 
Al nord de la regió, l’EX-A1 s’estén des de Naval-
moral de la Mata fins a Moraleja9 (100 km) i 
queda pendent la realització de la seva continua-
ció fins a Portugal (23 km més), que configuraria 
un nou eix peninsular (la prolongació occiden-
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tal de l’A-5). Al centre, l’EX-A2 permet un enllaç 
directe de Don Benito i Villanueva de la Serena 
amb l’A-5. La Junta d’Extremadura també ha 
esbossat altres eixos autonòmics, com l’autovia 

10	 Disminuiria la perillositat que suposa el flux dens de transport pesat per la carretera autonòmica (EX-100) i redui-
ria en més de 40 km la distància que actualment es fa per les autovies A-66 i A-55.
11	 Altres infraestructures autonòmiques plantejades, però amb menys possibilitats de desenvolupament a curt o 
mitjà termini, són l’A-45 fins a Almendralejo (que enllaça amb l’A-5 i redueix la distància amb Badajoz) i l’A-46 entre 
Badajoz i Olivenza. 

EX-A4, de 81 km entre Càceres i Badajoz, que millo-
raria la seguretat viària i escurçaria la distància 
entre les dues ciutats10, i al sud-oest l’autovia 
EX-A3 fins a Jerez de los Caballeros11.
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2.2.2. Les comunicacions per tren: 
integració d’Extremadura en la 
xarxa d’alta velocitat i les 
comunicacions interiors

La concreció de la línia d’alta velocitat 
entre Madrid i Lisboa es considera crucial 
per a la integració d’Extremadura amb la 
resta del país i Europa.

El tren és un medi de comunicació residual en les 
comunicacions d’Extremadura. L’obsolescència 
de la xarxa convencional d’ample ibèric (725 km 
de vies úniques i sense electrificar, amb un traçat 
més propi del segle xix) i una oferta de serveis 
deficient, són problemes sense resoldre. Si pre-
nem com a referència Mèrida (per la posició cen-
tral i la capitalitat que ocupa), resulta més que 

12	 A més, la majoria dels trens en aquest trajecte superen àmpliament les cinc hores de viatge (el tren més lent triga 
7 hores i 36 minuts).

eloqüent la comparació dels temps de viatge que 
suposa l’enllaç amb destinacions directes en tren 
respecte a l’automòbil. El tren més ràpid en el tra-
jecte a Madrid circula a una velocitat mitjana de 
64 km/h davant dels 107 km/h calculats en auto-
mòbil, és a dir, el tren triga gairebé 1 hora i 
20 minuts més12. Els trens són encara més lents 
en les destinacions interregionals amb Sevilla i 
Huelva (en ambdós casos, al voltant de 46 km/h). 
Pel que fa a les connexions interiors de referència, 
si exceptuem la de Plasència, les diferències es 
redueixen (i en el trajecte a Badajoz, el tren és 
lleugerament més ràpid que l’automòbil).

El tren d’alta velocitat Madrid-Lisboa ofereix una 
gran oportunitat per connectar Extremadura a la 
xarxa d’alta velocitat europea mixta de viatgers i 
mercaderies (dins de l’Eix Atlàntic de la xarxa 
TEN-T). A més de millorar les comunicacions amb 

Comparativa dels temps de viatge des de Mèrida en tren* i en cotxe 
Hores i minuts

Nota: * Els trajectes en tren més ràpids.
Font: Elaboració pròpia a partir d’horaris de Renfe (març 2018).
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la capital madrilenya, s’espera que aquest corre-
dor ferroviari augmenti la permeabilitat trans-
fronterera i les relacions socioeconòmiques en 
l’euroregió Extremadura-Alentejo. Però l’execució 
d’aquesta infraestructura encadena 10 anys de 
retards13. Aquesta situació, unida a les deficièn-
cies de la xarxa convencional, ha mobilitzat el 
Govern autonòmic i els agents socioeconòmics, i 
els ha unit en un front comú (Pacte pel Ferrocar-

13	 No obstant això, les millores en aquest corredor es traduiran de manera progressiva en reduccions en el temps de 
viatge. Sobre això, el Ministeri de Foment ha previst que, l’any 2020, el trajecte Badajoz-Madrid es faci en 3 hores i 
46 minuts (actualment es necessiten almenys 5 hores i 8 minuts).
14	 El Pacte va ser subscrit en primera instància per la Junta d’Extremadura i els agents socials i econòmics. Posterior-
ment va ser ratificat pels grups polítics presents a l’Assemblea d’Extremadura (PP, PSOE-SIEX, PODEMOS i Ciudada-
nos) amb la qual cosa s’anomena Pacte Social i Polític pel Ferrocarril.
15	 Per la qual cosa serà necessari potenciar trens tipus llançadora que interconnectin les estacions extremenyes de 
manera competitiva (tant en nombre de freqüències com en preus), a partir del model de les línies Madrid-Toledo i 
Madrid-Segovia-Valladolid.

ril)14 que reclama un major esforç inversor per 
part de l’Estat, a l’alçada de les necessitats i els 
reptes de la regió. Així mateix, l’impacte positiu 
de l’alta velocitat dependrà de les freqüències 
que s’ofereixin en les principals ciutats extreme-
nyes connectades a la xarxa ferroviària, que evi-
tin el risc d’“efecte túnel” que sovint produeixen 
aquest tipus d’infraestructures en els territoris 
menys poblats15.
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Extremadura també aspira a modernitzar la 
xarxa interior i les connexions ferroviàries 
amb els territoris propers, de manera que 
millori la cohesió territorial i s’afavoreixin les 
relacions socioeconòmiques.

El Pacte pel Ferrocarril també remarca com a 
prioritària la modernització i electrificació de la 

16	 Altres actuacions recomanades són recuperar la connexió ferroviària de la “Ruta de la Plata” entre Plasència i As-
torga i condicionar la via Càceres-Valencia de Alcántara fins a la frontera portuguesa a Marvão.

xarxa ferroviària convencional, començant per 
la línia Badajoz-Mèrida-Puertollano, que possi-
bilitaria una connexió directa amb l’AVE 
Madrid-Sevilla, però també de les línies entre 
Càceres i Plasència, i amb Sevilla i Huelva16, així 
com la intermodalitat ferroviària dels tres prin-
cipals centres logístics de la regió (Badajoz, 
Mèrida i Navalmoral de la Mata, analitzada més 
endavant).

XARXA FERROVIÀRIA D’EXTREMADURA

Línies convencionals d’ample ibèric

 

Madrid-Lisboa en fase d’obres
 Madrid-Sevilla

0                                    50                                100  km                 

A Madrid

A Madrid

A Sevilla

A Lisboa

A 
Hu

el
va

A 
Se

vi
lla

 i
Ca

di
s

Trujillo

Don Benito

Miajadas

Còria

Olivenza

Villafranca de

Plasència

Badajoz

Càceres

Mèrida

Jerez de los
Caballeros

Fregenal
de la Sierra

Llerena

Castuera Cabeza
de Buey

Barzatolas
Almendralejo

Villanueva de la Serena

Navalmoral
de la Mata

Valencia de
Alcántara

Zafra

Línies d’alta velocitat

los Barros

Estacions d’AVE projectades

            Principals localitats connectades

A Ciudad Real 
i València

Xarxa ferroviària d’Extremadura

Font:.Elaboració.pròpia.



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 s26

2.2.3. Altres transports clau  
per a l’obertura exterior 
d’Extremadura

transPort	de	mercaderIes	I	logístIca

Extremadura aspira a convertir-se en un 
pol logístic transfronterer de referència en 
les relacions comercials entre Espanya i 
Portugal, amb el suport del desenvolupa-
ment de la xarxa de carreteres, però també 
gràcies a potenciar els espais d’activitat 
logística i la intermodalitat ferroviària.

El transport de mercaderies a Extremadura es 
concentra de forma gairebé exclusiva a la carre-
tera. La regió té un pes reduït en el conjunt del 
país, un 2,4% del total de les mercaderies trans-

17	 Els desplaçaments intraregionals acaparaven el 74% de les mercaderies el 2007, és a dir, 48 milions de tones, en-
front dels 17 milions comptabilitzats el 2017.

portades per carretera el 2017, que en termes 
quantitatius suposa 33,7 milions de tones, un 
47,9% menys que el 2007 (quan es va arribar al 
màxim de la sèrie, amb 64,7 milions de tones). 
No obstant això, de forma paral·lela a la recupe-
ració econòmica, en els últims anys s’han recu-
perat les xifres de creixement (les mercaderies 
mobilitzades es van incrementar un 12,8% entre 
2013 i 2017). El gruix dels fluxos es correspon 
amb trajectes interns o intraregionals, un 50,3% 
del total de mercaderies transportades el 2017, 
tot i que aquests fluxos han retrocedit significa-
tivament en els darrers anys (un –64,7% entre 
2007 i 2017)17. La quota dels desplaçaments 
interregionals s’eleva a 45,3%, 21 punts més que 
el 2007, principalment com a conseqüència d’un 
moderat descens (un –3% entre 2007 i 2017). Els 
fluxos internacionals són minoritaris, un 4,4% 
de les mercaderies, però són els que han crescut 
més (un 55,5% entre 2007 i 2017). En les relacions 

Transport interregional de mercaderies per carretera
Milers de t amb origen i destinació a Extremadura, 2016
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amb altres regions, els volums d’entrada de 
mercaderies són superiors als de sortida 
(7,4 milions de tones davant de 5,7 milions, res-
pectivament, segons dades de 2016) i es concen-
tren en unes poques comunitats: Andalusia 
acapara el 35,4% del total del volum rebut i 
expedit, seguida de Castella-la Manxa, Castella i 
Lleó i la Comunitat de Madrid (les quatre sumen 
un 82%).

L’oferta o nivell assolit insuficient de les infraes-
tructures logístiques s’identifica com un dels 
principals factors que limita el transport de 
mercaderies i, en conseqüència, que llasta les 
expectatives de creixement i internacionalitza-
ció de les indústries extremenyes. Per resoldre 
aquest dèficit, l’Administració autonòmica ha 
impulsat una ambiciosa política d’infraestruc-
tures logístiques, integrades en una xarxa jerar-
quitzada en dos nivells. La Xarxa Logística 
Primària la formen tres centres: la Plataforma 
Logística del Sud-oest Europeu, situada a Bada-
joz, i dos Parcs Empresarials Expacio18, localit-
zats a Mèrida i Navalmoral de la Mata, tots tres 
projectats amb funcions intermodals (amb ter-
minals ferroviàries). De manera complementà-
ria, la Xarxa Logística Secundària compta amb 
nou Centres de Serveis de Transports19 ubicats a 
les localitats i als nodes principals de comuni-
cacions de la regió (vegeu el mapa següent), 
gestio nats de manera conjunta per l’empresa 
Settran.

18	  Concebuts com a nodes logístics i parcs de desenvolupament industrial del sud d’Extremadura (Mèrida) i del nord 
d’Extremadura (Navalmoral de la Mata).
19	 Deu, amb Zafra en fase de creació.
20	 Especialment, amb els ports de Lisboa, Setúbal i Sines.
21	 En el conjunt del país, la ràtio del tren es redueix a 20,3 tones per cada 1.000 tones transportades per carretera, 
segons dades de 2016 de l’Observatori del Transport i la Logística a Espanya (Ministeri de Foment).
22	 Durant aquests tres anys, a la terminal de Badajoz es van fer 3.970 operacions i en el conjunt de les terminals 
principals de país, 394.742 operacions.
23	 Es va constituir el 2015 com a societat de participació pública i privada.
24	 Situat a les costes de la regió veïna portuguesa de l’Alentejo, és un dels hubs marítims de contenidors amb més 
projecció a Portugal, integrat en el Corredor del Atlàntic i en les rutes amb Amèrica i Àsia a través de Panamà. Una 
altra de les prioritats de la col·laboració conjunta és crear una finestreta del port de Sines (“Janela Única Logística”) a 
Badajoz, que simplifiqui la gestió administrativa de les mercaderies espanyoles que utilitzin el sistema logístic por-
tuguès. D’aquesta manera, la Plataforma de Badajoz es convertiria en un pol logístic per a l’entrada de mercaderies 
espanyoles al país lusità.

La Plataforma Logística de Badajoz és la infraes-
tructura més rellevant per al desenvolupament 
del comerç transfronterer. El projecte intenta 
emular l’èxit aconseguit per la plataforma sara-
gossana i aprofitar la situació estratègica de la 
regió en les comunicacions amb Portugal, amb 
un impuls paral·lel de la intermodalitat ferrovià-
ria i l’accessibilitat marítima20. Com a la resta del 
país21, el tren és un mitjà poc utilitzat. Sobre això, 
la terminal de Badajoz tan sols representa un 1% 
del nombre de trens tractats en les principals ter-
minals de transport de mercaderies d’ADIF 
durant el període 2014-201622, clarament per sota 
d’altres comunitats frontereres amb Portugal (un 
20,6% per a Castella i Lleó, un 10,5% per a Galícia 
i un 6,1% per a Andalusia). La creació del Puerto 
Seco del Suroeste Europeo23 busca impulsar el 
transport intermodal ferroviari, particularment 
en el trànsit de mercaderies en contenidor, i pro-
porcionar serveis que redueixin els costos d’ex-
portació i importació, i incrementar les activitats 
relacionades amb el comerç internacional i el 
transport intermodal a Extremadura i l’Alentejo. 
La potenciació del Puerto Seco, a més d’una nova 
terminal compatible amb la futura línia d’alta 
velocitat, requereix reforçar la connexió ferrovià-
ria i la col·laboració amb el port de Sines24. Així 
mateix, la xarxa convencional, convenientment 
adaptada, també ofereix una oportunitat per al 
desenvolupament d’altres corredors de merca-
deries entre Extremadura i els ports occidentals 
andalusos (badia d’Algesires, badia de Cadis i 
Huelva) i amb el centre i l’est peninsular (amb 
Madrid i Llevant a través de Ciudad Real). 
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El transport aeri regional és un mitjà minori-
tari, però té una funció qualitativa per a 
l’obertura exterior i la cohesió econòmica 
d’Extremadura amb la resta del país i 
Europa, que justifica la declaració de dues 
rutes d’OSP (Obligació de Servei Públic) amb 
Madrid i Barcelona.

25	 Un turisme cultural i rural més dispers i una afluència limitada (enfront del turisme de masses del litoral i els ar-
xipèlags), d’estades curtes i predomini del mercat nacional que es desplaça principalment en automòbil privat.

transPort	aerI

L’escassa població regional i urbana, la prepon-
derància del transport per carretera, el caràcter 
excèntric de la localització de l’únic aeroport 
regional (situat a 14 km de Badajoz) i el perfil 
turístic25 influeixen en el mínim pes del trans-
port aeri a Extremadura (49.304 passatgers 
d’origen i destinació el 2017, tan sols un 0,02% 

Línies de tren convencional 
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Còria

Expacio
Navalmoral
de la Mata

Villafranca 
de los Barros

Jerez de los
Caballeros

Plasència

Almendralejo

Càceres

Expacio
Mèrida

Badajoz

Plataforma Logística 
del Sud-oest Europeu

Puerto Seco

Expacio

XARXA LOGÍSTICA D’EXTREMADURA

Xarxa Logística Primària

Plataforma Logística
Parcs Empresarials

Xarxa Logística Secundària
Centres de Servei 
de Transports

Terminals ferroviàries

Xarxa de transports

Carreteres d’alta capacitat 

LAV Madrid-Lisboa projectada

Xarxa logística d’Extremadura

Font:.Elaboració.pròpia.
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del total de passatgers d’Espanya, un percen-
tatge clarament superat per altres aeroports 
regionals de l’interior26). El flux de passatgers va 
experimentar un fort retrocés en l’última 
dècada (va baixar un 46,2% entre el 200727 i 
2017), tot i que els últims anys han tornat els 
augments (el 69,4% entre 2013 i 2017). La millora 
de les infraestructures dutes a terme per Aena 
permetrà que l’aeroport de Badajoz segueixi 
creixent en els propers anys, però també haurà 
de fer front a la competència ascendent del tren 
en un escenari d’alta velocitat.

Extremadura és una regió de l’interior perifèrica 
o allunyada dels principals centres econòmics i 
de decisió del país i, per tant, deficientment con-
nectada amb Europa. Això perjudica els interes-
sos dels ciutadans i la projecció de les empreses 

26	 Saragossa (438.035 passatgers), Valladolid (227.269 passatgers) i Pamplona (165.604 passatgers).
27	 En aquest any es va assolir el rècord de passatgers, 91.585.
28	 Sis vols setmanals a Madrid (cinc de diaris i un els diumenges) i quatre a Barcelona (dimarts, dijous, divendres i 
diumenge).

extremenyes. Si tenim en compte els temps ele-
vats de viatge en automòbil i tren convencional 
i els retards en la implantació de l’alta velocitat, 
l’avió segueix sent una alternativa necessària 
per comunicar Extremadura. Però l’oferta reduï-
 da de vols i freqüències (causa i efecte de la 
petita demanda), limita aquestes possibilitats. 
Air Nostrum (filial d’Iberia) és l’única companyia 
que opera amb vols regulars a Madrid i Barce-
lona, però només amb una freqüència diària28 
(cosa que impedeix que el vol de tornada es faci 
el mateix dia). A més, la franja horària redueix 
les possibilitats de connexió amb altres destina-
cions nacionals i internacionals (molts dels vols 
arriben a la tarda).

Aquestes circumstàncies han motivat que les 
rutes aèries amb Madrid i Barcelona hagin arri-
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Evolució del trànsit aeri (2000-2017) 
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Font: AENA.

100
20

03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
11

0

80

70

60

50

40

30

10

20

90



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 s30

bat a la categoria d’Obligació de Servei Públic 
(OSP)29. A més d’una contenció dels preus dels 
viatges durant tot l’any, aquest canvi permetrà 
duplicar la freqüència en la ruta amb Madrid a 
dos vols diaris d’anada i tornada30 i una oferta 
mínima de 54.000 places l’any. Per a la ruta de 
Barcelona no es contempla augmentar el nom-
bre de vols i s’estableix una oferta mínima de 
24.000 places. 

2.3. Processos econòmics
Extremadura presenta una renda per. capita 
encara allunyada de la mitjana nacional i euro-
pea, i això explica que hagi estat considerada 
com “regió de convergència” de la Unió Europea 
en el període 2014-2020. La regió té davant seu 
el repte de diversificar la seva activitat econò-
mica (molt concentrada en el sector públic) i 
reduir la taxa d’atur, superior a la mitjana espa-
nyola. No obstant això, s’observa una certa 
millora en els últims anys, amb una recuperació 
del mercat laboral i una reorientació cap a acti-
vitats de més valor afegit com ara la indústria 
agroalimentària. Aquests avenços poden contri-
buir a potenciar el sector exterior de la regió, 
encara poc diversificat, i a impulsar la producti-
vitat i competitivitat d’Extremadura. 

2.3.1. Creixement i convergència 

L’economia extremenya (que actualment repre-
senta un 1,6% del conjunt nacional) va créixer a un 
ritme lleugerament inferior al del conjunt de l’eco-
nomia espanyola entre 2000 i 2017. En aquest 
període, l’economia de la regió va registrar un crei-
xement mitjà anual del 3,3% (un 3,5% anual per al 
conjunt nacional). 

No obstant això, el rendiment econòmic de la 
regió ha estat molt variat al llarg d’aquest període. 
En el període anterior a la crisi, l’economia extre-

29	 Aprovades pel Consell de Ministres el 23 de febrer de 2018, i amb entrada en vigor per a l’1 de juliol de 2018.
30	 Un total d’11 vols setmanals, dos diaris de dilluns a divendres i un per al diumenge (excepte a l’agost).

menya va registrar taxes de creixement superiors 
a les nacionals en els anys finals, 2007 i 2008. A 
més, la reducció del PIB durant 2009 va ser inferior 
a la de la nació, i la immediata recuperació durant 
2010 va ser més pronunciada. Tanmateix, va patir 
una contracció de l’activitat econòmica més gran 
que Espanya durant la segona recessió, més vincu-
lada a la crisi del deute sobirà. El pes elevat del sec-
tor públic en l’economia extremenya, juntament 
amb la necessitat de dur a terme un important 
ajust pressupostari, va provocar una important 
caiguda de l’activitat, que revela la sensibilitat de 
la regió a la salut de les finances públiques (vegeu 
l’epígraf 2.3.3.). Des de llavors, la recuperació econò-
mica d’Extremadura ha estat més tardana i de 
menor intensitat que la del conjunt d’Espanya. 
L’any 2017, per exemple, després de quatre anys 
consecutius de recuperació, l’economia extreme-
nya va créixer un 2,4% anual, davant del 3,1% anual 
del conjunt de la nació.

El creixement del PIB s’ha traslladat íntegrament a 
un increment de la renda per. capita de la regió, 
que ha crescut un 3,2% com a mitjana entre l’any 
2000 i 2017, 5 dècimes més que el registrat per la 
mitjana nacional (2,7%). Aquesta diferència es deu 
a l’escàs avanç de la població a la regió (vegeu l’epí-
graf 2.1.) Així, entre 2000 i 2017, la població amb 
prou feines va créixer un 0,1% anualment a Extre-
madura, mentre que a escala nacional es va incre-
mentar un 0,8%. 

Tot i això, el PIB per. capita a Extremadura es va 
situar en 17.148 euros el 2017, una xifra sensible-
ment inferior a la que es registra per al conjunt 
d’Espanya, de 25.000 euros.

L’economia extremenya creix amb menys 
dinamisme que l’economia espanyola. Tot i 
això, l’estancament de la població a la regió 
extremenya explica que la renda per.capita 
dels seus habitants hagi crescut a un ritme 
més alt que en el conjunt nacional. 
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Creixement del PIB: Extremadura i Espanya 
% de variació interanual

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2010).
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La convergència en renda per. capita d’Extrema-
dura amb la mitjana espanyola va ser positiva fins 
al 2010, any en què es va aturar, i des de llavors s’ha 
mantingut, durant els últims vuit anys, un diferen-
cial de més de 30 punts. L’any 2017, la renda per.
capita d’Extremadura representava un 68,6% de la 
mitjana espanyola. 

Les divergències de la renda per.capita d’Extrema-
dura són més grans si es comparen amb la mit-
jana de la Unió Europea. La fase expansiva del cicle 
anterior va propiciar un ajustament de les diferèn-
cies, que no obstant això es van tornar a ampliar 
durant la recessió de l’economia, especialment, a 
partir de l’any 2009. El 2016 (últim any disponible 
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per a la comparació) la renda per. capita de la 
regió va representar un 56,6% de la renda mit-
jana de la UE-28. 

D’altra banda, no s’ha produït cap tipus de conver-
gència amb les regions europees més avançades, 
que, no obstant això, haurien de ser les principals 
referències per a Extremadura. La renda per.capita 
de la regió representa menys d’un quart de la mit-
jana de les 10 regions europees més avançades. 

Aquest allunyament del camí cap a la convergèn-
cia, tant pel que fa a la mitjana espanyola com pel 
que fa a l’europea, explica que Extremadura hagi 
estat novament considerada com una “regió de 
convergència” en el període 2014-202031, tal com ja 
ho va ser en el període anterior (2007-2013). 
Aquesta consideració comporta beneficiar-se del 
Fons de Cohesió i dels Fons Estructurals del pres-
supost comunitari.

31	 Per al període 2014-2020, van ser considerades regions de convergència les regions europees amb un PIB per.capi-
ta.situat per sota del 75% de la mitjana de la UE-27 en el període de referència, i va ser així entre 2009 i 2011.

Tot i la millora de la renda per.capita a Extre-
madura, el diferencial respecte a la mitjana 
espanyola i europea és encara molt signifi-
catiu. Tant és així que Extremadura ha estat 
considerada, novament, com “regió de con-
vergència” per al període 2014-2020.

Des del punt de vista de l’estructura econòmica, 
Extremadura es caracteritza (com qualsevol eco-
nomia desenvolupada) per l’elevat pes del sector 
terciari, que va concentrar un 70% del valor afegit 
brut (VAB) el 2017, un percentatge només una 
mica inferior al de la mitjana espanyola (73,6%). 
Dins el sector terciari, destaca la importància del 
sector públic, que va suposar gairebé un 28% del 
VAB d’Extremadura l’any 2017, gairebé 10 punts 
més que per a la mitjana nacional (18,5%). 

Convergència del PIB per capita d’Extremadura respecte del dels seus 
territoris de referència
Índex 100 = mitjana corresponent

Nota: PIB per capita ajustat per paritat de poder de compra. Deu primeres regions UE-28: Londres interior (oest), Luxemburg, Brussel·les, 
Hamburg, Bratislava, Praga, Nord de Baviera, Illa de França, Estocolm i Londres interior (est).
Fonts: Eurostat i INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2010).
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Estructura del VAB a preus constants per sectors (2000-2017)
% respecte del total

2000 2017

Agricultura, ramaderia 
i pesca  9,4

Indústria extractiva
 i d’energia  5,5

Construcció  8,3

Indústria 
manufacturera  7,1

Comerç, reparació, 
transport i hostaleria  17,5

Informació 
i comunicacions  2,7

Activitats financeres 
i d’assegurances   3,1

Activitats 
immobiliàries   10,1

Activitats
professionals   4,5

Activitats artístiques, recreatives 
i d’entreteniment  3,7

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2010).

Administracions públiques, 
sanitat i educació   28,1

Comerç, reparació, 
transport i hostaleria  18,9

Indústria 
manufacturera   7,5

Construcció   14,6

Indústria extractiva 
i d’energia  4,2

Agricultura, ramaderia 
i pesca  10,5

Activitats artístiques, recreatives 
i d’entreteniment   3,6

Informació 
i comunicacions  2,0

Activitats financeres 
i d’assegurances  3,5

Activitats 
immobiliàries  4,5

Activitats 
professionals  4,6

Administracions públiques, 
sanitat i educació   26,2

Així mateix, destaca el paper significatiu del 
sector primari en l’economia extremenya, que 
va representar el 9,4% del VAB el 2017, gairebé 
7 punts més del que aconsegueix en el conjunt 
de l’economia espanyola. Aquest pes és superior 
al del sector de la construcció que, tot i haver-se 
reduït pràcticament a la meitat arran de la crisi, 
segueix representant un 8% del VAB de l’econo-
mia extremenya, 2 punts més que per a la mit-
jana nacional. 

D’altra banda, tot i haver crescut la seva impor-
tància respecte a l’any 2000, la indústria (extrac-
tiva, energètica i manufacturera) va representar 
un 12,7% del VAB el 2017, 5 punts menys que per 
a la mitjana nacional. Seria convenient, per tant, 
impulsar les activitats industrials a través, per 
exemple, del foment de la indústria de la trans-
formació agroalimentària amb l’objectiu d’am-
pliar la cadena de valor del sector primari a la 
regió. Aquest és un objectiu ja identificat per la 
Junta d’Extremadura en la seva nova Estratègia 

Industrial per a 2020, en què es determinen cinc 
àrees d’especialització cap a les quals vol orien-
tar el desenvolupament de l’activitat econò-
mica: l’agroalimentació, les energies renovables, 
el turisme, les ciències de la salut i les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació.     

Extremadura és la regió espanyola amb més 
pes del sector públic en la seva estructura 
productiva. La diversificació de la seva eco-
nomia, però, és un objectiu del Govern de la 
regió, que ja ha posat en marxa diferents 
estratègies per impulsar altres branques 
d’activitat, com la indústria.

Des de l’any 2000 s’ha observat una reorienta-
ció de l’economia extremenya cap a activitats 
del sector terciari, en part per compensar la 
forta disminució de l’activitat en el sector de la 
construcció. 
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En efecte, la crisi va tenir un impacte significatiu 
en la regió extremenya i va suposar una dràstica 
reducció de l’activitat de la construcció, que va 
passar de generar un 14,9% del VAB l’any 2006 a 
un 8,3% el 2017. Així, la reorientació de l’econo-
mia extremenya cap a altres sectors ha donat 
lloc a un augment del pes del sector terciari, que 
va créixer un 2,4% anual en el conjunt del 
perío de, fins a suposar actualment 8 punts per-
centuals més sobre el VAB que l’any 2000. Un 
avenç que, si bé a Espanya va ser propiciat prin-
cipalment per les activitats del sector de la 
informació i les comunicacions, en el cas d’Ex-
tremadura es va fonamentar en les activitats 
immobiliàries (un creixement anual del 6,6% 
enfront del 4% a Espanya). 

Per la seva banda, tot i generar menys activitat 
econòmica que en el conjunt nacional, el sector 
industrial va registrar a Extremadura un progrés 
superior al que va experimentar la mitjana 
nacio nal. El VAB generat per la indústria energè-
tica i extractiva va créixer un 3,3% anual en el 
període, i el de la indústria manufacturera ho va 
fer un 1,3%. Són ritmes de creixement que dupli-
quen els que presenta el conjunt de l’economia 
nacional al llarg del període i que indiquen les 
bones perspectives que tenen aquests sectors 
en el futur de l’economia extremenya. 

L’anàlisi de la contribució de cada branca pro-
ductiva en l’evolució interanual del conjunt 
agregat, mitjançant el pes del sector sobre l’eco-

–3 –2 –1 0 1 2 3 7654
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Administració pública i defensa;
Seguretat Social obligatòria; 

educació; activitats sanitàries i 
de serveis socials
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activitats administratives i 
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Creixement del VAB per sectors (2000-2017)
Taxa de creixement mitjà anual. En %

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2010).
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nomia extremenya i la variació de la seva activi-
tat al llarg dels últims anys, permet confirmar 
les tendències comentades prèviament. 

Així, el major drenatge del creixement del VAB 
entre els anys 2009 i 2012 va provenir de la cons-
trucció, mentre que la recuperació econòmica 
dels últims anys ha comportat un nou pano-
rama econòmic en el que són les activitats lliga-
des a agricultura, indústria manufacturera i 
comerç, transport i hostaleria, les que més con-
tribueixen al creixement econòmic de la regió. 

L’estructura productiva d’Extremadura 
s’ha reorientat cap a noves activitats, pro-
bablement per compensar la forta dismi-
nució de l’activitat en el sector de la 
construcció, arran de la crisi. Sorgeix així 
un nou panorama econòmic en el que són 
les activitats lligades a l’agricultura, la 
indústria manufacturera i el comerç les 
que més contribueixen al creixement eco-
nòmic de la regió.
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2.3.2. Mercat de treball

La taxa d’activitat d’Extremadura es va situar en 
el 54,8% l’any 2017, un nivell una mica inferior a 
la mitjana nacional (58,8%). La participació de 
les dones extremenyes és menor que a la resta 
d’Espanya (un 47,7% i un 53,2%, respectivament). 
Aquest és un primer aspecte clau que convin-
dria millorar, per tal d’incrementar la taxa d’acti-
vitat de la regió i ajustar les diferències pel que 
fa a la mitjana nacional.

En termes d’ocupació, Extremadura no va crear 
tanta ocupació com el conjunt d’Espanya en la 
fase expansiva del cicle anterior i, a més, l’ha des-
truït amb més intensitat durant la fase recessiva 
(el nombre d’ocupats va baixar un 12% entre 
2007 i 2017, enfront del 8,5% del conjunt del país). 
Aquest ajust ha estat especialment intens a par-
tir del 2012, coincidint amb l’entrada en vigor de 
l’última gran reforma laboral i els ajustos pressu-
postaris del sector públic. Actualment, la taxa 
d’ocupació se situa en el 40,4% a Extremadura, 
8 punts per sota de la mitjana espanyola.

La recuperació econòmica ha suposat una millora 
de l’ocupació, però s’observa alguna contenció en 
el ritme de creixement del nombre d’empleats, 
sobretot si es compara amb el de la mitjana 
nacio nal. El perfil sectorial de l’ocupació creada i 
la contenció de la despesa pública expliquen en 
bona mesura el pitjor comportament relatiu de 
la regió respecte a la mitjana nacional. En qualse-
vol cas, i tot i haver patit de forma especial durant 
la recessió, Extremadura té avui un 5% més de 
població ocupada que l’any 2002.

Extremadura presentava una taxa d’atur 
superior respecte a la mitjana nacional l’any 
2007, i el seu mercat laboral va patir de 
forma especial durant la recessió. De totes 
maneres, durant la recuperació la situació 
ha millorat.

La taxa d’atur extremenya, que partia d’un nivell 
més alt que a la resta d’Espanya durant l’etapa 
prèvia a la crisi, ha mantingut, i fins i tot ha incre-
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mentat, la seva distància amb la mitjana nacional 
durant la recessió. La màxima distància es va asso-
lir el 2012 (8 punts percentuals, quan es va registrar 
una taxa del 33,1% a Extremadura i del 24,8% al 
conjunt del país). 

A aquest fenomen hi hauria contribuït particular-
ment l’augment dels aturats de més de 55 anys, 
que van créixer gairebé un 50% entre 2011 i 2012, 
enfront d’un 20% a la resta d’Espanya (el 2017 el 
23,5% dels aturats extremenys tenen més de 
55 anys, 9 punts més que la mitjana espanyola). 
Aquest col·lectiu té una probabilitat de reinserció 
en el mercat de treball més modesta, i això contri-
bueix a explicar per què la regió té una proporció 
tan alta d’aturats de llarga durada (57,4%). Caldria 
dissenyar i implementar mesures extraordinàries 
de política d’ocupació per a aquest col·lectiu (reci-
clatge formatiu, reorientació professional), ja que, 
en cas contrari, la regió estaria abocada a mante-
nir una taxa d’atur estructural per sobre del 20%32.

32	 Aquest llindar és 3 punts percentuals superior al nivell estimat abans de la crisi (Butlletí AML Afi-ASEMPLEO núm. 
114, gener de 2017).

Darrerament es detecta un cert estanca-
ment en la reducció de la desocupació, que 
deriva, entre altres factors, de l’atur estructu-
ral de llarga durada.

El mateix plantejament seria aplicable als joves, 
que pateixen una de les taxes d’atur més altes 
de la geografia espanyola. Les mesures per a 
aquest col·lectiu s’encaminen a reforçar el seu 
nivell de formació i la seva capacitat d’accés al 
mercat de treball mitjançant la formalització de 
pràctiques professionals, entre altres aspectes. 
La millora de l’entorn sociolaboral dels joves 
extremenys és un requisit bàsic per evitar la 
seva tradicional sortida cap a fora de la regió 
(vegeu l’epígraf 2.1.). 

En tots el mercats de treball hi ha dues caracte-
rístiques estructurals que és interessant analit-
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Aparellaments entre qualificacions dels treballadors
i requisits del lloc de treball

Requisits teòrics del lloc de treball
Bàsics Mitjans Avançats

Nivell educatiu 
del treballador

Baix

Aparellament correcte, 
però problemàtic si 
afecta el gruix dels 

treballadors d’un sector 
o empresa

Combinació més o 
menys moderada de 

problemes com els que 
s’indiquen a l’esquerra i 

la dreta

Greus carències de 
productivitat en aquell 

sector o empresa

Mitjà
Combinació més o 

menys moderada de 
problemes com els que 

s’indiquen a dalt i a sota

Aparellament correcte, 
però problemàtic si el 

seu pes no contribueix a 
reforçar l’aparellament 

de més qualitat

Combinació més o 
menys moderada de 

problemes com els que 
s’indiquen a dalt i a sota

Alt
Greus disfuncions del 

sistema educatiu

Combinació més o 
menys moderada de 

problemes com els que 
s’indiquen a l’esquerra i 

la dreta

Aparellament correcte, 
però problemàtic si 

afecta pocs treballadors 
d’un sector o empresa

Font:.Elaboració.pròpia.

zar per la seva incidència en la productivitat del 
treball i per l’eficiència que tenen en l’assignació 
del capital humà i els recursos destinats a la 
seva formació:

1.  El grau d’ajust entre la formació dels treballa-
dors i les tasques que es desenvolupen, a fi de 
detectar fenòmens de sobrequalificació o 
infraqualificació. Una assignació eficient dels 
recursos implicaria que els llocs que requerei-
xen una qualificació bàsica quedessin coberts 
per treballadors amb formació bàsica. Per con-
tra, els llocs més avançats pel que fa a comple-
xitat de tasques quedarien coberts per 
treballadors amb un elevat nivell de qualifica-
ció. La sobrequalificació comporta costos, tant 
en termes individuals (ocasionats per insatis-
facció laboral), com en termes col·lectius (uti-
lització inadequada de treballadors molt 
formats i que no rendibilitzen la inversió realit-
zada en educació). D’altra banda, la infraquali-
ficació és un llast per a la productivitat de les 
empreses i compromet la seva competitivitat.

2.  El pes relatiu, tant en el gruix de l’economia 
com en cadascun dels sectors de l’activitat, de 
les diferents tipologies de llocs de treball. 
D’aquesta manera, no és suficient que els 
requisits del lloc de treball encaixin amb la for-
mació del capital humà que l’ocupa, sinó que 
és essencial, per a una economia que aspira a 
competir en l’economia del coneixement, dis-
posar d’una presència significativa de llocs de 
treball de qualitat coberts per capital humà de 
qualificació elevada.

L’esquema següent resumeix l’anatomia dels 
aparellaments entre qualificació i requisits teò-
rics del lloc de treball, així com els riscos o les 
disfuncions associats amb cada situació.

Segons les microdades de l’EPA de 2017, més de 
la meitat dels ocupats extremenys (un 54,2%) 
tenia un lloc de treball adequat al seu nivell de 
formació, un percentatge lleugerament supe-
rior a la mitjana nacional (un 51,8%). Per tant, el 
mercat de treball extremeny mostra una relació 
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entre demanda i oferta de treball més eficient 
que la mitjana nacional.

La resta dels treballadors (un 45,8% a Extrema-
dura i un 48,2% al conjunt d’Espanya) estan 
sobrequalificats o infraqualificats per al seu lloc 
de treball. A Extremadura, igual que a la resta 
del país, la sobrequalificació és el fenomen més 
present (un 28,9% i un 35,6%, respectivament). 
No obstant això, la regió presenta un percen-
tatge major d’infraqualificats (un 16,8%, per un 
12,6% a la mitjana nacional).

El mercat de treball d’Extremadura és més 
eficient en els aparellaments entre demanda 
i oferta de treball que la mitjana nacional.

Els sobrequalificats destaquen en ocupacions 
amb requisits formatius mitjans, com els grups 
3 i 4 (un 57,5% i un 56%, respectivament), similar 
a les xifres aconseguides a la mitjana espanyola 
(un 60,6% i un 54,6%, respectivament). A més, al 
grup 5, adscrit a un nivell formatiu bàsic, Extre-
madura presenta una proporció significativa 

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors
i requisits del lloc de treball a Extremadura (2017)  
% sobre el total d’ocupats 

Requisits teòrics del lloc de treball
Bàsics Mitjans Avançats

Nivell educatiu 
del treballador

Baix 30,4 15,2 1,0

Mitjà 10,8 7,5 0,6

Alt 6,4 11,7 16,4

Nota:.Les.ocupacions.recollides.a.l’EPA.segons.CNO-2011.s’han.agrupat.seguint.criteris.de.requisits.teòrics.de.formació.en.les.
categories.següents:
ocuPacIó	bàsIca:

5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comerç.
8. Operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors.
9. Ocupacions elementals.

ocuPacIó	mItjana:
0. Ocupacions militars.
3. Tècnics i professionals de suport.
4. Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina.
6. Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer.
7.   Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i de la construcció (excepte operadors  

d’instal·lacions i maquinària).

ocuPacIó	avançada:
1. Directors i gerents.
2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals.

Els nivells d’estudi recollits a l’EPA segons CNED 2014 s’han agrupat en les categories següents:
Baix: analfabets, educació primària i primera etapa d’educació secundària.
Mitjà: segona etapa d’educació secundària (orientació general i professional).
Alt: educació superior.

Font:.Calculat.a.partir.de.dades.de.l’INE.(Enquesta.de.Població.Activa).
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d’ocupats amb un alt nivell educatiu (20,1%), tot 
i que inferior a la mitjana nacional (23,3%). A la 
resta de les ocupacions elementals, Extrema-
dura presenta percentatges de nivell educatiu 
similars a la mitjana espanyola. 

Pel que fa a la infraqualificació, destaca el col·lectiu 
de directius i gerents extremenys, ja que el percen-
tatge d’aquests professionals amb nivell educatiu 
baix a Extremadura (32,4%) és superior al del con-
junt d’Espanya (16,6%). Sobre això, si bé l’experièn-
cia en gestió empresarial ofereix una formació no 
reglada, l’aprenentatge de coneixements teòrics 
contribuiria a crear un valor superior per a les 
empreses.

A partir d’aquesta anàlisi del mercat laboral es 
poden extreure diverses conclusions sobre els rep-
tes als quals s’enfronta Extremadura (i, proporcio-
nalment, el conjunt d’Espanya). Poden resumir-se 
en els següents punts: 

•  La regió necessita un impuls de polítiques 
d’ocupació que generin reformes de l’estruc-
tura econòmica i el mercat laboral, per reduir 
la taxa d’atur regional, especialment el seu 
component estructural.

•   A Extremadura cal afavorir la reinserció al món 
laboral dels aturats de llarga durada, que 
encara representen el 57,4% del total d’aturats.

•   És necessari augmentar la taxa d’activitat de 
les dones.

•   La creació d’un entorn que estimuli el sorgi-
ment o l’atracció d’empreses que necessitin 
treballadors més qualificats per evitar la pèr-
dua de capital humà de la regió (la fugida de 
cervells), així com per atreure part del talent 
que va abandonar Extremadura per la manca 
d’oportunitats laborals (efecte retorn). Cal 
destacar la mesura que va aprovar el 2018 la 

MitjàBaix

Nivell d’estudis de la població ocupada per tipologia d’ocupació (2017)
% respecte del total d’ocupats

Nota: Els codis de les ocupacions es defineixen al gràfic anterior. 
Font: Calculat a partir de dades de l’INE (Enquesta de Població Activa).
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Junta d’Extremadura per al retorn de joves 
extremenys que vulguin crear un negoci a la 
regió33.

•  És important oferir formació adaptada a les 
necessitats de l’empresa que complementi 
l’experiència dels càrrecs directius i gerents a 
les empreses extremenyes.

Tant a Extremadura com a la resta d’Espa-
nya s’ha de combatre el fenomen de la 
sobrequalificació i crear llocs de treball 
capaços d’aprofitar el nivell formatiu dels 
empleats. En el cas d’Extremadura, també 
seria convenient complementar l’experièn-
cia dels seus gestors empresarials amb pro-
grames de formació específics.

33	 Consulteu l’enllaç següent per obtenir més informació: http://www.juntaex.es/filescms/con02/uploaded_files/
transparencia/Decreto_becas_al_retorno_extremenos.pdf
34	 Segons dades d'Interreg per a l'any 2016.
35	 La taxa de cobertura comercial mesura la relació entre el valor de les exportacions i les importacions. Si és superior  
a 100, indica un pes més gran de les exportacions.

2.3.3. Sector exterior

La taxa d’obertura a l’exterior comercial (exclosos 
el turisme i altres serveis) d’Extremadura és nota-
blement més baixa que la de la mitjana nacional 
(17% respecte del 50%, el 2017), tot i que ha aug-
mentat significativament des de principis de 
segle (era del 10% l’any 2000). Tanmateix, cal tenir 
en compte que l’obertura a l’exterior també 
afecta la relació comercial amb altres regions 
espanyoles. De fet, les dades mostren que Extre-
madura és més dependent del comerç interregio-
nal que la mitjana regional (la seva taxa d’obertura 
interregional era del 54,3% el 2016, 14,3 punts per-
centuals superior a la mitjana del país)34.

Pel que fa a la taxa de cobertura35 extremenya 
(mercaderies), va tenir una tendència decreixent 

EspanyaExtremadura

Taxa d’obertura a l’exterior comercial (2000-2017)  
Comerç exterior de mercaderies / PIB En %
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durant l’etapa d’expansió (va passar del 269% el 
2002 al 109% el 2007), però sempre es va situar 
per sobre del 100% –amb l’excepció puntual de 
l’any 2008–, la qual cosa expressa un valor pre-
eminent de les exportacions de mercaderies 
extremenyes, a diferència del conjunt del país36.

El comportament de les exportacions ha estat 
fonamental per a la recuperació de l’economia 
extremenya, ja que la regió ha estat capaç d’enca-
denar saldos positius comercials amb l’exterior des 
del 200937, amb un valor mitjà superior als 500 mi -
lions d’euros (713 milions d’euros en l’últim any ana-
litzat, el 2017). El comportament recent apunta 
que el sector exterior continuarà sent un dels 
motors de l’economia regional els propers anys. 

Per comprendre millor l’evolució de la balança 
comercial extremenya, convé analitzar les desti-
nacions i els sectors que es troben darrere 
d’aquest èxit.

36	 La mitjana anual de la taxa de cobertura comercial extremenya va ser del 158% en el període 2001-2017, en com-
paració del 79,1% de la mitjana espanyola.
37	 Resulta molt significativa la caiguda de les importacions del 2009, que coincideix amb l'erosió econòmica de la 
demanda domèstica.

Les vendes extremenyes estan orientades princi-
palment al mercat europeu (Portugal, França, Ale-
manya, Itàlia i el Regne Unit concentren el 71% del 
total de les exportacions), però altres mercats 
extracomunitaris (com ara Rússia, Brasil, el Japó o 
Cuba) han guanyat pes progressivament. El pes de 
les exportacions a tercers països s’ha duplicat 
entre el 2000 i el 2017 i ha passat d’un 10,8% a un 
19,8% del total de les exportacions. La diversifica-
ció geogràfica permet a la regió protegir-se de ten-
sions geopolítiques i comercials, com ara les 
sancions russes a les importacions de la Unió 
Europea vigents des del 2014 o les incerteses que 
planteja el Brexit.

Pel que fa als sectors, els aliments (52,2%) i les semi-
manufactures (24,6%) són tradicionalment les par-
tides amb més pes en les exportacions extremenyes, 
que han crescut respecte de l’any 2000 tant en 
valor com en pes relatiu. Destaca especialment 
l’avanç de les semimanufactures (+5,2 punts per-

EspanyaExtremadura

Taxa de cobertura exterior comercial (2000-2017)  
Exportacions/Importacions. En %

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

300

250

200

150

100

50

0

Font: Calculat a partir de dades de l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya), Datacomex i ICEX.

73 75 76 75 70 67 65 65 67
78 78

129

8882 93 91 91 94 92

186
204

269

213

169

153

101 109
92

127

144

177
148

171 163
157 159



43L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  A u t ò n o m a  d ’ E x t r e m a d u r a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

Fonts: Calculat a partir de dades de Datacomex i ICEX.

Importacions Exportacions Saldo

Var. interan. exportacions (esc. esq.)Var. interan. importacions (esc. esq.)

Balança comercial d’Extremadura
Milions d’euros i taxa interanual
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Exportacions de béns d’Extremadura per països de destinació (2017)
Milions d’euros (15 primers països)
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centuals) i de les manufactures de consum 
(+2,1 punts percentuals) davant del retrocés de sec-
tors com ara les matèries primeres (–3,6 punts per-
centuals). Aquest fenomen podria respondre a una 
estratègia d’industrialització o d’integració cap 
endavant que, si es consolidés, aportaria més valor 
afegit a les exportacions extremenyes.

No obstant això, Extremadura presenta coeficients 
d’especialització38 per sobre de la mitjana nacional, 
tant en aliments (3,1) com en matèries primeres 
(2,2), per la qual cosa aquests sectors, generalment 
menys sofisticats, encara concentren una bona 
part de les exportacions extremenyes i ho fan de 
manera diferencial a la resta d’Espanya.

Els subsectors d’aliments i de les semimanufac-
tures s’han analitzat en profunditat per l’especial 
rellevància que tenen dins de les exportacions 
extremenyes. 

En el cas de les semimanufactures (470 milions 
d’euros exportats el 2017), el creixement s’explica 
per les vendes de metalls, que representen el 45% 

38	 L'índex d'especialització s'obté dividint el percentatge de les exportacions que representa un sector en una unitat 
geogràfica menor (en aquest cas, Extremadura) entre el percentatge d'aquest sector a la unitat geogràfica més gran 
amb la qual es compara (Espanya). Quan el resultat és més gran que 1, el sector és més representatiu a Extremadura 
que la mitjana nacional; si és més petit que 1, expressa el contrari.
39	  Atès que són productes que necessiten una quantitat més gran de transformacions dins de la indústria agroali-
mentària.

del total. A més, la indústria siderúrgica, molt 
concentrada a la comarca de la Sierra Suroeste, 
amb llarga tradició en mineria del ferro fins a la 
dècada de 1980, ha estat capaç d’atraure capital 
estranger a la regió.

Pel que fa als aliments, motor tradicional de les 
vendes internacionals d’Extremadura, destaquen 
la indústria de tomàquets preparats i en conserva, 
les fruites amb pinyol i el vi (11,4%, 6,2% i 5,2% del 
total de les exportacions extremenyes el 2017, res-
pectivament). Per creixement, cal ressaltar l’evolu-
ció de l’oli, els productes carnis i el tabac, les 
exportacions dels quals s’han multiplicat per cinc, 
quatre i tres vegades, respectivament, des de l’any 
2000. Aquests sectors, juntament amb les begu-
des, ja representen el 35,8% de la indústria alimen-
tària destinat a l’exportació (respecte del 29,1% del 
2000). A més, en termes relatius, aquests subsec-
tors es caracteritzen per la seva contribució al 
valor afegit i a l’ocupació39 regional.  

Pel que fa als mercats d’exportació, s’identifiquen 
diverses tendències segons els productes agroali-

Exportacions d’Extremadura per sector econòmic (2000 i 2017)

Font:.Calculat.a.partir.de.Datacomex.

Pes sobre les 
exportacions 2017 2000 Variació 

2000-2017
Índex  

d’especialització  
(2017)

Aliments 52,2% 50,8% 1,4% 3,16

Semimanufactures 24,6% 19,3% 5,2% 1,02

Manufactures consum 6,5% 4,4% 2,1% 0,63

Matèries primeres 5,6% 9,2% –3,6% 2,18

Ind. automòbil 5,7% 5,5% 0,3% 0,35

B. d’equip 4,3% 7,8% –3,5% 0,21

B. consum durador 0,8% 1,8% –1,0% 0,47

Altres mercaderies 0,0% 0,3% –0,3% 0,01

Prod. energètics 0,4% 1,0% –0,6% 0,05



45L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  A u t ò n o m a  d ’ E x t r e m a d u r a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

mentaris. Els preparats i les conserves de tomà-
quet continuen tenint com a destinació principal 
els països europeus (cinc d’ells acumulen gairebé 
el 70% de les vendes extremenyes), però les expor-
tacions al Japó s’han multiplicat per 3,5 i ja repre-
senten el 8,5% del total de les exportacions 
d’aquests productes.

En el cas de l’oli, s’ha produït un gran increment de 
les vendes a Itàlia, que s’han multiplicat per vuit 
entre el 2000 i el 2017, i ja representen el 76% del 
total. Aquesta xifra és molt superior a la de la resta 
dels socis europeus, com ara Alemanya o França 
(1%), i fins i tot Portugal (18%), tot i la proximitat 
geogràfica d’aquest últim país. L’exportació cap a 
països productors i competidors en el sector de 
l’oli podria reduir considerablement el benefici 
potencial que ofereix el producte, atès que s’esta-
rien cedint a tercers els marges de les etapes de la 
cadena amb més valor afegit, com ara la indústria 
auxiliar, la comercialització o la distribució.

També les vendes de tabac han experimentat varia-
cions per destinació entre els anys 2000 i 2017. El 
Regne Unit i Alemanya han deixat passar Portugal 
(32% del total) i Polònia (16% del total) com a des-
tinacions principals del tabac extremeny. Bona 
part del fenomen podria explicar-se per la tendèn-
cia cap a la deslocalització de les fàbriques de 
tabac cap a països amb costos de producció 
menors, com és el cas de Polònia i Portugal40. 

Finalment, els productes carnis exportats, les ven-
des dels quals van superar els 95 milions d’euros el 
2017, han experimentat un increment en quanti-
tat i preu. A això hi ha contribuït de manera fona-
mental la diversificació de les exportacions. 
Extremadura ha passat d’exportar únicament a 
20 països a principis de segle a fer-ho a més de 70 
actualment. Entre les noves destinacions desta-
quen els països asiàtics, com ara el Japó, Hong 
Kong, Corea del Sud i la Xina (6a, 11a, 13a i 14a desti-
nació, respectivament), que ja reben el 6,5% del 
total exportat. L’obertura cap a nous mercats per-
met a les empreses extremenyes obtenir més ren-

40	  http://www.worldstopexports.com/tobacco-cigarettes-exports-country/ i https://tobaccoatlas.org/country/ 
portugal/ En el cas de les exportacions a Portugal, es podria estar fent servir el port de Sines com a plataforma logís-
tica per a la seva comercialització a altres països.

diment per mitjà dels preus i posicionar els seus 
productes més reconeguts (algun d’ells amb DO, 
com els productes ibèrics de la Devesa d’Extrema-
dura) en el panorama internacional.

Extremadura és un exportador net de mer-
caderies, encara que té una taxa d’obertura 
notablement inferior a la mitjana i les 
seves vendes estan molt concentrades en 
pocs sectors i en poques destinacions geo-
gràfiques. No obstant això, s’observa una 
inci pient especialització cap a sectors més 
industrialitzats, així com certa diversifica-
ció geogràfica de les exportacions.

Pel que fa a la inversió estrangera directa (IED), 
Extremadura no ha estat tradicionalment una 
regió especialment afavorida per la inversió 
directa procedent de l’exterior, però la seva posició 
ha millorat lleugerament els darrers anys, fet que 
sens dubte queda reflectit en el creixement de les 
oportunitats econòmiques que presenta la regió. 
No obstant això, es fa palesa la necessitat d’un 
esforç significativament més gran, si es té en 
compte que la inversió rebuda a la regió és encara 
del 0,2% del total nacional, quan el PIB extremeny 
ascendeix a l’1,6% de l’espanyol. 

La IED rebuda per Extremadura es va reduir dràsti-
cament en el període d’expansió anterior a la crisi, 
especialment durant els anys de més entrades a 
Espanya (2007 i 2008), per recuperar-se després i 
mantenir una pauta anual més estable. Els princi-
pals països inversors són els europeus, que repre-
senten el 88% de la IED, amb França i els Països 
Baixos al capdavant. Els Estats Units i Mèxic són 
altres inversors actius a la regió. 

Quant a l’estoc d’IED, encara que l’any 2011 el valor 
acumulat a Extremadura va representar només el 
0,1% del total nacional, la inversió immobilitzada 
material de les empreses foranes a la regió va 
representar l’1,2% aquell mateix any, una xifra més 
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ajustada a la importància econòmica d’Extrema-
dura.  Les dades del 2016 reflecteixen una millora 
notòria respecte del 2011, atès que, d’una banda, 
l’estoc d’IED d’Extremadura va arribar al 0,3% del 
total nacional i, de l’altra, el pes de la regió en l’im-
mobilitzat material42 va ascendir fins a l’1,6%. D’al-
tra banda, l’ocupació extremenya vinculada a la 
inversió de les empreses estrangeres equival al 
0,7% del total del país.

La regió ha d’emprendre un esforç per atreure 
capital estranger, així com per incrementar la 
implantació i presència de les empreses extreme-
nyes a altres països. La suma mitjana anual de les 
inversions fetes des d’Extremadura cap a altres 
països durant el període 2000-2018 ha estat de 
10 milions d’euros, un 0,07% del total nacional.

Relacionat amb això, la Junta d’Extremadura està 
executant el Pla XPORTA 2017-2020 —Pla Estratè-
gic d’Internacionalització de l’Economia Extreme-
nya— que va subscriure amb els agents econòmics 
i socials més representatius de la regió i entre els 
objectius dels quals estan incrementar fins al 20% 

41	 La dada elevada presentada el 2014 és a causa d’una excepció, relacionada amb una operació de caràcter ocasio-
nal, procedent de Luxemburg i relacionada amb un refinançament de deute de la principal empresa regional de la 
indústria del metall.
42	 Dins de les inversions a llarg termini, relacionades amb equips i instal·lacions, l'immobilitzat material està consti-
tuït per elements patrimonials tangibles (mobles o immobles), que utilitza l'empresa en la seva activitat productiva 
de manera permanent.

del PIB el grau d’obertura de l’economia extreme-
nya, augmentar un 10% el nombre d’empreses 
exportadores, incrementar la diversificació geo-
gràfica de les exportacions extremenyes fins a 
reduir el pes de les exportacions a la UE-28 al 70% 
del total i duplicar la inversió estrangera a la 
comunitat.

2.3.4. Sector públic 

Extremadura és la comunitat autònoma espa-
nyola amb el pes més gran del sector públic, tant 
en termes d’ocupació com de pressupostos, de 
manera que qualsevol decisió en la configuració 
de la despesa pública té conseqüències molt nota-
bles en el conjunt de l’economia de la regió. 

El 2017, el 24,4% dels ocupats a Extremadura tre-
ballava en alguna Administració pública (central, 
regional, local i sistema universitari), en compara-
ció del 13,0% de mitjana en el conjunt nacional, 
segons les dades del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions públiques. 

Nota: *Entitats de tinença de valors estrangers (ETVE) .
Font: Calculat a partir de dades de Datainvex.

IED rebuda a Extremadura (2000-2017)41

Milions d’euros d’inversió bruta (sense considerar les ETVE*)
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Importància de l’ocupació pública per nivells de Govern (2017)
% del personal al servei de les Administracions públiques respecte del total d’ocupats
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Fonts: Calculat a partir de dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques (Butlletí Estadístic del personal al servei 
de les Administracions públiques) i de l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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Fonts: Calculat a partir de dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques i de l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).

Importància del sector públic (2017)
% dels pressupostos consolidats respecte del PIB
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Per tipus d’Administració, els empleats públics a 
Extremadura són especialment rellevants en l’Ad-
ministració regional, que acull un 12,9% del total 
d’ocupats de la regió, mentre que la mitjana nacio-
nal corresponent es redueix al 6,7%.

Els empleats públics de les corporacions locals, que 
a Extremadura suposen el 7% dels ocupats de la 
regió, se situen també per sobre de la mitjana 
nacio nal (3,3% del total). L’organització del territori 
(vegeu l’epígraf 2.1.2.), caracteritzada per “agrociu-
tats” que porten a terme funcions nuclears i exer-
ceixen de capçalera en grans àrees d’influència, 
també es podria aprofitar per aconseguir més efi-
ciència en la provisió de determinats serveis públics. 

El pes del sector públic autonòmic a Extremadura, 
calculat com el percentatge que representa el 
pressupost públic autonòmic sobre el PIB regional, 
també és el més alt de tot Espanya. L’any 2017 
representava el 26,6% del PIB (la mitjana nacional 
es va situar en el 16,8% del PIB). 

Aquest pes tan destacat s’assoleix després d’un 
creixement de 16,6 punts percentuals des de l’any 
2000 fins a l’any 2009, com a conseqüència de 
l’augment considerable en la despesa de personal 
i en les transferències corrents. L’increment més 
important es va produir entre els anys 2002 i 2003 

com a conseqüència de la transferència d’algunes 
competències de l’Estat a la regió d’Extremadura, 
fonamentalment d’ocupació i sanitat.

D’altra banda, la necessitat de sanejar els comptes 
públics durant els anys de recessió econòmica va 
provocar, a partir del 2010, una reducció del pes del 
sector públic sobre el PIB. El 2017, el pes del sector 
públic d’Extremadura es va situar en el 26,6% res-
pecte del PIB.  

El sector públic d’Extremadura gaudeix 
d’una gran rellevància en el conjunt nacio-
nal, atès que disposa del pressupost més 
elevat sobre el PIB i, en consonància, del 
nombre més gran d’empleats públics res-
pecte dels ocupats totals. 

Per la seva banda, el pes del deute públic respecte 
del PIB, que els anys previs a la crisi se situa  va per 
sota del 5%, s’ha multiplicat per cinc i ha assolit una 
xifra que l’any 2017 representa el 24,8% del PIB. Mal-
grat aquest increment significatiu, Extremadura 
està en línia amb la ràtio d’endeutament públic 
mitjana regional (23,7%). És, a més, l’autonomia que 
té menys deute públic per habitant, amb 3.917 euros 
l’últim any. Tanmateix, sembla que la ràtio d’en-
deutament públic encara no s’ha estabilitzat. 

10

15

5

35

0

30

20

25

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
17

20
14

20
15

20
16

Nota: * Només s’inclouen els capítols de l’1 al 7 (despesa no financera), de manera que els actius i passius financers queden exclosos.
Fonts: Calculat a partir de dades de pressupostos inicials del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques i de l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).

Sector públic a Extremadura (2000-2017) 
% dels pressupostos consolidats respecte del PIB*
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Evolució del deute públic (2000-2017) 
% respecte del PIB
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Aquesta impressió es fonamenta en l’evolució 
del dèficit públic de la comunitat autònoma. 
Tot i que Extremadura ha aconseguit reduir-lo 
durant els anys de la recuperació econòmica, 
encara segueix sent superior al que s’observa 
per al conjunt de comunitats autònomes (con-
cretament, és 0,66 punts percentuals més 
gran l’any 2017) i, fins i tot, al que s’ha fixat 
com a objectiu al Pla d’Estabilitat Pressupos-
tària. 

No obstant això, cal subratllar que, atès el pes 
del sector públic en l’economia extremenya, un 
ajust significatiu del dèficit té efectes macro-
econòmics molt rellevants. Prova d’això és la 
contracció que va patir l’economia de la regió el 
2012, tal com s’ha destacat a l’epígraf 2.3.1.  

Extremadura se situa en paral·lel amb les 
Administracions autonòmiques d’altres 
regions pel que fa a la ràtio d'endeutament 
públic. Tot i que la seva evolució encara no 
s'ha estabilitzat, i a diferència del que passa 
en el conjunt nacional, les perspectives posi-
tives de creixement, juntament amb els 
compromisos europeus, anticipen una nor-
malització del deute públic de la regió. 

2.3.5. Preus i salaris

El patró d’evolució dels preus a Extremadura és 
similar al del conjunt nacional. No obstant això, 
la comunitat autònoma ha mantingut un dife-

Diferencial d’in�ació Extremadura-Espanya (esc. dreta)

ExtremaduraEspanya

Extremadura subjacentEspanya subjacent

IPC general i subjacent (2008-2017) 
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rencial d’inflació negatiu respecte d’Espanya 
durant tot el període analitzat –el creixement 
dels preus ha estat menor a la regió que la mit-
jana nacional–, cosa que indica un guany de 
competitivitat dels productes extremenys res-
pecte de la mitjana nacional. 

Si s’analitza la inflació subjacent, que té en 
compte l’evolució dels preus de tots els produc-
tes tret dels energètics i els aliments no elabo-
rats, Extremadura presenta un creixement 
inferior al que experimenta el conjunt d’Es-
panya. 

Del 2008 al 2017, els costos laborals a Extrema-
dura han seguit una tendència similar a la del 
conjunt nacional. 

Els anys anteriors a la crisi, l’avanç dels costos 
laborals va ser notori en totes dues àrees geo-
gràfiques; a Extremadura va créixer a un ritme 

43	  Myro, R. (dir.); Álvarez, M.ª E.; Fernández-Otheo, C. M.; Rodríguez, D. i Vega, J. (2013): Fortalezas.competitivas.y.secto-
res.clave.en.la.exportación.española, Instituto de Estudios Económicos, Madrid.

anual mitjà del 4,4%, per tant, superior al que 
s’observa per al conjunt nacional (4%). La reces-
sió econòmica, però, va comportar una contrac-
ció dels costos laborals similar a la que s’observa 
en l’àmbit nacional. 

Tot i això, els costos laborals es van situar el 2017 
lleugerament per sobre dels 2.000 euros per 
treballador a Extremadura, un nivell clarament 
inferior al de la mitjana nacional (2.547 euros). 
Els costos laborals menors de la regió poden 
contribuir positivament a millorar la competiti-
vitat dels productes i serveis extremenys. Però la 
competitivitat d’una regió no depèn només 
d’uns costos relatius menors (preus i salaris), 
sinó que també pivota entorn de la productivi-
tat i el capital humà43. L’evidència empírica 
revela que les empreses espanyoles amb els 
salaris més alts i amb més proporció de capital 
humà qualificat són aquelles que tenen més 
probabilitats d’exportar i mantenir la presència 
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dels seus béns i serveis en els mercats globals. 
Per tant, la qualitat i les preferències dels consu-
midors es revelen com a peces essencials en el 
puzle de la competitivitat i fan que Extrema-
dura articuli la seva estratègia exportadora 
sobre productes diferencials i cada vegada més 
sofisticats. 

Els preus i costos laborals menors a Extre-
madura atorguen un clar avantatge compe-
titiu a les empreses d'aquesta regió respecte 
del conjunt nacional, encara que han d'aten-
dre també altres aspectes, com ara la millora 
de la productivitat, el capital humà i la dife-
renciació dels productes i serveis oferts en el 
mercat global.  
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Posicionament relatiu d’Extremadura segons  
l’Índex de Competitivitat Regional* de la Unió Europea 
(2016, últim any disponible) 

Posició 
rànquing Regions (NUTS 2) Pilar  

bàsic
Pilar 

d’eficiència
Pilar 

d’innovació Total

1
Londres i zona d'influència  
(Regne Unit)

0,60 1,44 1,25 1,21

2
Berkshire, Buckinghamshire  
i Oxfordshire (Regne Unit)

0,63 1,17 1,47 1,15

3 Utrecht (Països Baixos) 0,95 1,17 1,25 1,15

4 Estocolm (Suècia) 0,75 1,11 1,44 1,14

5
Surrey, East i West Sussex 
(Regne Unit)

0,48 1,11 1,33 1,05

6 Hovedstaden (Dinamarca) 0,69 0,97 1,34 1,02

7 Luxemburg (Luxemburg) 0,35 0,76 1,74 0,97

8 Illa de França (França) 0,54 1,11 0,96 0,95

9 Oberbayern (Alemanya) 0,74 0,89 1,14 0,93

10 Hampshire i illa de Wight (Regne Unit) 0,46 0,94 1,15 0,90

83 Comunitat de Madrid 0,20 0,29 0,52 0,34

187 Castella i Lleó –0,14 –0,62 –0,67 –0,50

216 Castella-la Manxa –0,07 –1,14 –0,82 –0,75

220 Andalusia –0,22 –1,23 –0,62 –0,80

230 Extremadura −0,27 −1,33 −0,92 −0,92

 Mitjana regional espanyola  –0,15 –0,59   –0,46 –0,44

Nota:.*.L’índex.de.Competitivitat.Regional.s’expressa.com.a.distància.respecte.de.la.mitjana.europea..Està.format.per.un.indicador.
compost.basat.en.tres.pilars:.
Pilar bàsic:.qualitat.institucional,.estabilitat.macroeconòmica,.infraestructures,.salut.i.qualitat.de.l’educació.primària.i.secundària.
Pilar d’eficiència:.mida.del.mercat,.eficiència.del.mercat.laboral.i.qualitat.de.l’educació.superior.
Pilar d’innovació:.innovació,.qualitat.de.la.xarxa.de.negocis.i.penetració.de.les.TIC.

Font:.EU.JRC.and.IPSC..The.EU.Regional.Competitiveness.Index.2016.

3. Sectors i àrees 
sensibles
3.1. Creixement i cohesió. 
Productivitat, ocupació 
i benestar. Productivitat 
sectorial
La convergència en termes de PIB per.capita amb 
la mitjana d’Espanya i les regions europees més 
avançades és una tasca pendent per a Extrema-

dura (vegeu l’epígraf 2.3.1.), com bé reflecteix la 
competitivitat de l’economia extremenya, 
encara allunyada de la mitjana europea i nacio-
nal. En aquest sentit, l’anàlisi dels factors que 
componen la renda per. capita d’Extremadura 
(productivitat i ocupació) revela que la regió ha 
de fer un esforç més gran per impulsar l’ocupa-
ció, un aspecte en què es troba més endarrerida 
respecte de la resta d’Europa. Així mateix, l’es-
tudi de la productivitat sectorial ha permès 
identificar aquells sectors en què Extremadura 
ha de centrar els esforços per millorar el seu 
posicionament competitiu. 
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L’Índex de Competitivitat Regional de la Unió 
Europea, publicat per la Comissió Europea, pre-
senta un rànquing de competitivitat de les re -
gions europees. La comparació entre cadascuna 
de les regions europees es fa amb una normalit-
zació de l’indicador compost44, de tal manera 
que, com més gran sigui, més gran en serà la dis-
tància respecte de la mitjana i, per tant, millor 
serà la posició relativa en què se situarà la regió. 

Segons els resultats d’aquest indicador per al 
2016 (últim any disponible), Extremadura és la 
comunitat autònoma menys competitiva d’Es-
panya. A escala europea, ocupa la posició 230 de 
262 regions analitzades, de manera que se situa a 
la zona baixa del rànquing europeu, amb un indi-
cador de competitivitat de –0,92. Això suposa un 
empitjorament amb una pèrdua de set llocs res-
pecte del 2013, any en què se situava en la posició 
223. Aquesta pèrdua de competitivitat coincideix 
amb la caiguda del creixement econòmic de la 
regió durant la segona recessió.

Extremadura presenta un dels índexs de 
competitivitat més baixos en els àmbits 
europeu i nacional. 

La menor competitivitat d’Extremadura és 
deguda principalment a un pitjor posiciona-
ment relatiu en formació i eficiència (ocupa la 
posició 252), cosa que al seu torn explica el baix 
índex en el pilar d’innovació (posició 219). En 
efecte, el teixit productiu d’Extremadura reposa 
principalment en les Administracions públi-
ques, l’agricultura i la construcció, sectors amb 
un baix component tecnològic i d’innovació. 
Així mateix, l’esforç en R+D (vegeu l’epígraf 3.3.1) 
és també modest i descansa, eminentment, 
sobre el sector públic. Per la seva banda, la par-
tida de capital humà amb més nivell de forma-
ció cap a altres regions també contribueix a 
aquests resultats. 

44	  Un índex normalitzat per tipificació consisteix en restar la mitjana i dividir per la desviació estàndard cada ele-
ment de la sèrie de valors, de manera que el resultat té una mitjana igual a 0 i una desviació igual a 1: Y =(X-μ) / σ.
45	  Renda per.capita = productivitat del treball x percentatge de població ocupada: PIB

Població
PIB

Ocupació

Ocupació

Població
= *

No obstant això, els aspectes favorables de la 
regió es troben en la qualitat institucional, l’esta-
bilitat macroeconòmica, les infraestructures, la 
salut i la qualitat de l’educació primària i secun-
dària (lloc 174), la qual cosa és especialment relle-
vant a Extremadura, tenint en compte l’important 
pes del sector públic a la regió.  

El millor aprofitament dels fons europeus 
(que Extremadura rep de manera prioritària 
per ser considerada com a regió de conver-
gència de la Unió Europea) ha de ser una de 
les vies clau per impulsar-ne la competitivi-
tat i millorar-ne el posicionament en termes 
d'innovació i formació.

3.1.1. Productivitat, ocupació  
i benestar

L’anàlisi dels factors que componen la renda per.
capita d’Extremadura –productivitat del treball 
(PIB per ocupat) i percentatge de població ocu-
pada (taxa general d’ocupació)–45 permet apro-
fundir en les bases del creixement de la regió 
durant els últims anys i comparar-les amb les 
dels seus referents principals. 

D’una banda, la productivitat del treball reflec-
teix l’eficiència amb què es fan servir els factors 
productius. De l’altra, el percentatge de població 
ocupada mostra el grau d’immersió de la pobla-
ció en activitats econòmiques, que es pot asso-
ciar a una mesura de cohesió social, la qual, 
combinada amb la productivitat, determina el 
benestar de la societat aproximat per la renda 
per habitant.

En aquest sentit, la comparativa d’Extremadura 
amb els principals referents en l’àmbit europeu 
posa de manifest l’existència d’un diferencial 
encara significatiu tant en termes de producti-
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vitat laboral com d’ocupació per.capita (tots dos 
se situen per sota de la mitjana europea i la 
zona de l’euro). Si bé la productivitat laboral a 
Extremadura supera la de Portugal, Grècia, els 
països bàltics i els països de l’Est d’Europa, 
encara queda lluny dels principals referents 
europeus com ara França, Alemanya, el Regne 
Unit o Itàlia. Les diferències més grans venen, 
però, pel costat de la proporció de la població 
ocupada, atès que Extremadura presenta una 
de les menors taxes d’ocupació d’Europa, 
13 punts per sota de la mitjana europea. 

Per això, l’avanç cap a la convergència amb altres 
economies europees ha de venir principalment 
per un impuls més gran de l’ocupació a la regió 
que permeti sostenir i acompanyar els avenços 
en productivitat. Una conclusió que també es 
desprèn de l’anàlisi de l’evolució de la productivi-

tat laboral i del nivell d’ocupació a Extremadura 
en el període 2002-2017, així com de la seva com-
parativa amb la mitjana nacional. 

En termes de la proporció de la població ocu-
pada, el patró de comportament d’Extremadura 
manté una divergència de gairebé 10 punts per-
centuals amb el nivell d’ocupació mitjà a Espa-
nya sense registrar gairebé cap avanç en el 
conjunt del període. 

Per contra, tot i el diferencial que encara persis-
teix respecte de la mitjana nacional, el progrés 
en productivitat ha estat notable en el període 
considerat: ha passat de 34.960 euros per treba-
llador l’any 2002 a 51.910 euros el 2017. Un avanç 
que ha suposat una reducció del diferencial de 
més de 10 punts percentuals respecte de la mit-
jana nacional. 

Nota: * Les corbes d’Isorenda per habitant són el lloc comú de totes les combinacions de productivitat i taxa d’ocupació que donen 
la mateixa renda per habitant, cosa que indica que hi ha diverses maneres d’assolir un nivell determinat de benestar si es combinen 
aquests dos pilars.
Fonts: Eurostat i INE.
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Descomposició de la renda per capita (2016)
Unitats de poder de compra, PPS, corbes d’Isorenda per habitant*
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Si bé el progrés de la productivitat de l’eco-
nomia extremenya ha permès reduir el dife-
rencial amb la resta d’Espanya, el nivell 
d'ocupació de la població total segueix sent 
molt inferior al de la mitjana nacional. Per 
aquest motiu, la regió ha de centrar els seus 
esforços a impulsar l’ocupació, amb l’objec-
tiu de sostenir i acompanyar els avenços en 
productivitat.

3.1.2. Productivitat i eficiència

La convergència en productivitat amb els nivells 
mitjans espanyols de la tasca que ha dut a terme 
Extremadura en el període que s’ha estudiat aquí 
té una arrel important en la millora assolida en 
l’eficiència del procés productiu, que se sol estimar 
mitjançant el càlcul de la productivitat total dels 
factors (PTF). El guany en eficiència productiva és 
un dels factors que incrementen la productivitat 
del treball. Els seus determinants principals són 
els increments en el capital humà, les millores 

organitzatives o de gestió i els progressos tecnolò-
gics introduïts per les empreses, tant en els pro-
ductes com en els processos productius. L’altre 
factor rellevant en l’augment de la productivitat 
del treball és l’increment de la dotació de capital 
físic que utilitza cada treballador. 

S’observa una gran diferència d’evolució de la PTF 
entre Extremadura i el conjunt d’Espanya des del 
començament del segle actual fins al 2014, última 
dada disponible. Mentre que en el conjunt de 
l’economia espanyola la PTF es va reduir durant els 
anys anteriors a la crisi, a Extremadura va créixer 
fins a taxes molt acceptables, cosa que va afavorir 
l’increment del rendiment dels seus treballadors 
durant aquest període i un acostament d’aquest 
indicador a la mitjana d’Espanya.

Un dels elements que explica aquest comporta-
ment tan diferent entre les dues economies com-
parades es troba en l’eficiència més gran en l’ús 
del capital en el cas d’Extremadura. 

Mentre que el conjunt d’Espanya va acumular 
grans estocs de capital sense impactes productius 
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registrats, en particular mitjançant inversions 
en edificis i construccions (no només a les mans 
de les famílies, sinó també de les empreses i les 
Administracions públiques), Extremadura va 
incrementar el seu estoc de capital productiu a 
un ritme pausat, només una mica superior al 
del PIB, de manera que la participació de la regió 
en els actius tangibles del conjunt de la nació es 
va reduir sensiblement, del 2,74% del total l’any 
2000 al 2,39% l’any 2014.46 

Així mateix, s’observa que Extremadura té una 
intensitat de capital més gran que la mitjana 
espanyola, atès que el seu pes en l’estoc de 
capital nacional supera el seu pes en el PIB. Es 
tracta d’un fet que obeeix principalment a les 
seves grans infraestructures hidràuliques i els 
seus recursos biològics conreats47. Amb dife-
rent grau, tant en aquests dos tipus d’actius 
com en els altres, l’increment dels volums a 
Extremadura va ser inferior al de la mitjana 

46	  Les xifres per a Espanya són les que directament ofereix Eurostat a les seves estadístiques, mentre que les que 
corresponen a Extremadura s'han obtingut a partir de les dades d'estoc de capital no residencial que elabora l'Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
47	  El nivell de capital per treballador és similar a la mitjana nacional perquè el capital més gran per unitat de pro-
ducte es compensa amb una productivitat del treball inferior.

espanyola, sense que per això l’evolució del PIB 
de la regió diferís del conjunt nacional de 
manera apreciable.  

Un altre dels nombrosos factors explicatius de 
l’evolució positiva de la PTF extremenya rau en l’in-
crement dels seus actius intangibles. Encara que 
el seu ascens no va diferir de manera apreciable 
del que va experimentar l’agregat nacional, la seva 
composició és diferent. 

En efecte, a Extremadura el 27% d’aquests actius 
intangibles són digitals (bases de dades i progra-
mari) davant del 24% en el conjunt nacional. 
També és més gran el percentatge d’actius intan-
gibles que correspon a la formació específica dels 
treballadors, a càrrec dels ocupadors. En aquest 
cas, durant els darrers anys Extremadura s’ha 
avançat en comparació de la mitjana nacional. En 
canvi, Extremadura no ha dut a terme la conver-
gència desitjable en actius d’R+D, on es troba per 

Productivitat total dels factors  
Taxes anuals de variació
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sota de la mitjana nacional, i presta poca atenció 
al disseny i a la publicitat. 

Extremadura té molt a guanyar amb una 
inversió més elevada en intangibles, atès 
que, actualment, el nivell d'aquesta inversió 
no es correspon amb la seva importància 
econòmica (un 1,2% de la inversió nacional). 
Tot i que els intangibles constitueixen un 
gran repte per a tot Espanya (perquè la seva 
acumulació és molt inferior a la que mos-
tren els principals països europeus), es 
tracta d’un repte especialment rellevant per 
a Extremadura. Així, la regió ha de mantenir 
el seu lideratge en alguns intangibles, com 
ara els digitals i el capital humà, però sense 
deixar d’afavorir el desenvolupament dels 
altres, en particular R+D, disseny i marca.

3.1.3. Productivitat sectorial

Amb l’objectiu d’avançar en el procés de conver-
gència, convé identificar aquells sectors cap als 

quals Extremadura ha de canalitzar els seus 
esforços per millorar la productivitat, així com 
aquelles branques d’activitat en les quals des-
cansa principalment la productivitat més baixa 
dels treballadors extremenys. 

Els resultats de l’anàlisi evidencien que tot i que 
a Extremadura hi ha sectors amb gran rellevàn-
cia en termes d’ocupació, aquests sectors pre-
senten una productivitat inferior a la mitjana 
espanyola. En aquest sentit, destaca el sector 
del comerç, el del transport i el de l’hostaleria, 
que representen un 27% de l’ocupació de la 
regió, però registren una productivitat 30 punts 
inferior a la mitjana. Passa el mateix en el cas 
d’altres sectors com ara l’agricultura, la cons-
trucció o la indústria. 

La divergència en productivitat és especialment 
significativa en el cas de la indústria manufac-
turera, ja que se situa 33 punts per sota de la 
mitjana nacional i també és inferior a la produc-
tivitat mitjana de la regió. En efecte, el sector 
manufacturer transforma una part modesta de 
les matèries primeres procedents del sector pri-
mari i s’orienta, principalment, al comerç regio-

Inversió en actius intangibles  
Taxes anuals de variació

Font: IVIE, COTEC.
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nal, sense haver aprofitat encara de manera 
suficient el potencial del sector exterior (vegeu 
l’epígraf 2.3.3). 

Així doncs, resulta clar que la regió s’ha de cen-
trar a modernitzar aquests sectors per millorar 
la productivitat i que ha de comptar amb l’im-
puls de les noves tecnologies. En el cas de la 
indústria de transformació, una integració més 
gran amb el sector primari i els centres de 
recerca podria incrementar la productivitat de 
tots. 

Pel que fa al sector públic (el més rellevant en 
termes d’ocupació a l’economia extremenya), la 
productivitat és superior a la mitjana espanyola 

en 4 punts. És una bona pràctica que convindria 
estendre a altres serveis de mercat.

Així, l’economia extremenya presenta una pro-
ductivitat elevada en les activitats immobiliàries, 
en què els treballadors són 1,77 vegades més pro-
ductius que els seus equivalents en l’àmbit 
nacio nal. Passa el mateix en el cas del sector de la 
informació i en el de les comunicacions, en què 
els treballadors extremenys són 1,1 vegades més 
productius que la mitjana espanyola. Tanmateix, 
aquestes branques d’activitat concentren menys 
d’un 2% dels ocupats d’Extremadura. La regió ha 
d’aprofitar el seu avantatge competitiu en 
aquests àmbits i principalment a les activitats de 
la informació i comunicacions, ja que no només 

Productivitat i pesos sectorials a Extremadura (2016)

VAB (€)/empleat Índex  
d’especialització 

(VAB) 

Pes del 
sector 

(ocupació)Valor 
2016

En relació amb 
Espanya

PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS  
DE MERCAT 51.033 86,6% 1,00 100,0%

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 36.052 97,7% 2,94 10,5%

Indústries extractives; indústria manufacturera; 
subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor 
i aire condicionat; subministrament d’aigua, 
activitats de sanejament, gestió de residus i 
descontaminació

73.129 92,7% 0,79 8,9%

- De les quals: indústria manufacturera 46.640 66,7% 0,51 7,2%

Construcció 45.577 84,1% 1,34 7,6%

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de 
vehicles de motor i motocicletes; transport  
i emmagatzematge; hostaleria

29.698 71,4% 0,74 27,3%

Informació i comunicacions 93.416 110,1% 0,44 0,9%

Activitats financeres i d’assegurances 94.314 84,7% 0,96 1,9%

Activitats immobiliàries 949.399 177,2% 0,95 0,5%

Activitats professionals, científiques i tècniques; 
activitats administratives i serveis auxiliars 26.264 71,6% 0,53 7,6%

Administració pública i defensa; seguretat 
social obligatòria; educació; activitats sanitàries 
i de serveis socials

48.718 104,0% 1,52 27,1%

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment; reparació d’articles d’ús 
domèstic i altres serveis

22.664 95,6% 0,93 7,6%

Valor afegit brut total 46.305 86,6% 1,00 100,0%

Font:.INE.(Comptabilitat.Regional.d’Espanya).
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generen un gran valor afegit, sinó que també 
tenen grans expectatives de creixement de l’ocu-
pació i que, a més, poden contribuir a la transfor-
mació digital de la resta del teixit productiu i, fins 
i tot, de tota la societat extremenya. 

El comerç, l’agricultura, la construcció o la 
indústria són sectors amb gran rellevància 
en l’ocupació de l’economia extremenya, 
però que presenten uns nivells de produc-
tivitat inferiors a la mitjana. Per això, la 
incorporació de noves tecnologies i la 
modernització d’aquests sectors podrien 
contribuir de manera molt notable al  
creixement econòmic de la regió. D’altra 
banda, Extremadura ha d'impulsar el sec-
tor de la informació i el de les comunica-
cions, motor de la transformació digital, 
aprofitant la productivitat elevada dels 
seus treballadors.

L’anàlisi de productivitat sectorial es pot com-
plementar amb l’estudi del grau d’especialitza-
ció de l’economia extremenya respecte del 

conjunt espanyol de cada branca. Un índex 
d’especialització més alt a la unitat denota una 
participació més alta d’una branca sobre el 
total del valor afegit brut (VAB) de la comunitat 
autònoma respecte al pes de la mateixa branca 
al conjunt d’Espanya. Aquest estudi permet res-
saltar amb més claredat la posició relativa de 
cadascuna de les branques d’activitat i les 
estratègies que convindria adoptar amb vista al 
futur. 

Extremadura ha d’orientar l’estructura produc-
tiva cap als sectors en què gaudeix d’una alta 
especialització i productivitat respecte de la 
mitjana nacional, per tal d’aprofitar el seu avan-
tatge competitiu. 

Així, la regió té un avantatge competitiu en 
l’àmbit del sector públic, en què la productivitat 
més elevada coincideix amb una especialització 
més gran que la mitjana nacional. És, però, l’únic 
sector en què passa això. Per tant, Extremadura 
ha d’impulsar l’especialització i la productivitat 
en altres sectors per millorar el rendiment de 
l’economia regional. 

Font: INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).

Índex d’especialització i productivitat respecte d’Espanya (2016)
Activitats agrícoles, industrials, de construcció i de serveis
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Actualment, encara que la productivitat de la 
regió en el sector de la informació i comunica-
cions és superior al conjunt del país, el nivell 
d’especialització es troba per sota (0,9% de 
l’ocupació extremenya, respecte del 2,6% en el 
conjunt del país), cosa que indica un desaprofi-
tament d’un avantatge competitiu. Una conclu-
sió que evidencia la necessitat de seguir 
impulsant les activitats en aquesta branca d’ac-
tivitat per mitjà d’accions per fomentar la crea-
ció d’empreses, la innovació i la formació. 

Per la seva banda, l’agricultura i la construcció 
són sectors econòmics en què Extremadura té 
un índex d’especialització superior a la mitjana 
nacional, tot i que en termes de productivitat 
laboral es troben per sota, fet que podria com-
prometre’n la competitivitat en aquests àmbits. 
La incorporació de millores tecnològiques, més 
formació o la inversió en activitats d’R+D+I són 
vies amb les quals Extremadura pot convertir 
aquests sectors en avantatges competitius de 
la regió. 

Finalment, l’economia extremenya té un grau 
d’especialització i una productivitat del treball 
baixos, inferiors a la mitjana nacional en la 
indústria, el comerç, les activitats professionals i 
les activitats artístiques i financeres. Extrema-
dura hauria d’aprofitar millor el potencial que té 
la indústria manufacturera en les seves comple-
mentarietats amb el sector agrari, cosa que 
també podria contribuir a la diversificació de la 
seva economia, encara molt centrada en el sec-
tor públic. 

Extremadura gaudeix d’un avantatge com-
petitiu en el sector públic, on tant la produc-
tivitat com el nivell d’especialització se 
situen per sobre de la mitjana nacional. Tan-
mateix, és convenient que la regió diversifi-
qui la seva economia cap a altres sectors 
que contribueixin a millorar la competitivi-
tat regional.

3.2. Empreses i emprenedors 
L’entorn empresarial d’Extremadura és similar al 
de la resta d’Espanya, amb un predomini crei-
xent de les empreses de mida reduïda i amb 
escassa rellevància de les grans empreses. El 
sector primari i la indústria agroalimentària 
s’erigeixen com les grans protagonistes de l’en-
tramat productiu extremeny, juntament amb 
els serveis socials. En l’àmbit emprenedor, tal 
com assenyalen diversos estudis, Extremadura 
és una de les regions espanyoles on el desenvo-
lupament empresarial és més favorable, la qual 
cosa li ha valgut reconeixements de diversos 
organismes. No obstant això, cal seguir perseve-
rant a garantir un bon entorn per fer negocis, 
millorant aquells àmbits en què es troba en una 
pitjor posició relativa, com ara el registre de les 
propietats, entre d’altres.  

3.2.1. Composició de l’estructura 
empresarial

densItat	emPresarIal	I	mIda

Segons el Directori Central d’Empreses (DIRCE) 
que elabora l’INE, Extremadura tenia 65.844  
empreses el 2017, xifra que representa el 2% del 
conjunt na cional. 

Entre el 2000 i el 2017, la densitat empresarial, 
mesurada com el quocient entre el nombre 
d’empreses i el d’habitants, segueix el mateix 
patró de comportament a Extremadura que a la 
mitjana espanyola, si bé la densitat empresarial 
a la comunitat autònoma es manté per sota de 
la mitjana nacional al llarg de tot el període 
analitzat. 

Extremadura va arribar a registrar 67.852 empre-
ses l’any 2008, màxim del cicle econòmic passat, 
i una densitat empresarial de 61,8 empreses per 
cada 1.000 habitants (xifra que ascendia a 
74,1 empreses en el cas d’Espanya). La crisi va 
provocar una caiguda del nombre d’empreses 
extremenyes, fins a 62.929 el 2014 (821 empre-
ses menys per any de mitjana entre el 2008 i el 
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2014). La tendència de creixement, però, s’ha re -
iniciat els darrers anys i el seu nombre ha aug-
mentat fins a 65.844 el 2017 (972 empreses més 
per any de mitjana entre el 2014 i el 2017); així, la 
densitat se situa en 61 empreses per cada 
1.000 habitants (una xifra que escurça la distància 
respecte de la mitjana espanyola, la densitat de la 
qual va baixar a 70,5).

Una de les característiques més importants de 
qualsevol teixit empresarial és la mida, perquè 
d’això depenen una autonomia funcional més 
gran, la capacitat d’orientar l’activitat cap a l’exte-

rior i més facilitat per finançar-se o per emprendre 
inversions. En aquest sentit, el teixit empresarial 
d’Extremadura, com el del conjunt d’Espanya, es 
caracteritza per la presència aclaparadora d’em-
preses sense assalariats i pimes; la representativi-
tat de les empreses de grans dimensions és molt 
residual. 

Partint d’aquesta premissa, s’observen certs 
canvis de composició entre els anys 2000 i 2017 
que apunten cap a la reducció de la mida mit-
jana empresarial, cosa que sembla que no con-
tribueix a la fortalesa competitiva de la regió. En 
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Immobiliàries i serveis empresarials

0,04

0,06

0,07

0,08

0,14

0,22

0,42

0,46

0,49

0,90

0,93

1,37

2,07

2,24

3,00

4,84

5,69

9,19

9,89

10,53

12,61

34,77

Maquinària i equip mecànic 

Fabricació de material de transport

Equipament elèctric, electrònic i òptic

Indústria del cautxú i matèries plàstiques

Indústria química

Altres productes minerals no metàl·lics

Indústria tèxtil i de la confecció; 
indústria del cuir i el calçat

Indústria de la fusta i del suro

Energia

Indústria del paper; edició i arts grà�ques

Indústries manufactureres diverses

Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics

Indústria de l’alimentació, begudes i tabac

Intermediació �nancera

Educació

Activitats sanitàries i veterinàries; serveis socials

Transport i comunicacions

Comerç i reparació

Altres serveis i activitats socials; serveis personals 
i llars amb personal domèstic

Construcció

Hostaleria

Composició del teixit empresarial per sector d’activitat a Extremadura (2017) 
En %

Font: INE (Directori Central d’Empreses).



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 s64

primer lloc, s’ha reduït el pes de les empreses 
sense assalariats (autònoms), del 56,2% al 54,1% 
del total, mentre que les microempreses han 
augmentat la seva presència, en passar de 
representar el 39,1% al 42,5% en el mateix perío de. 
A més, la proporció de les mitjanes empreses 
s’ha reduït pràcticament a la meitat, la qual 
cosa aprofundeix en l’escassesa d’empreses 
extremenyes de mida més gran, especialment si 
es compara amb la mitjana nacional. 

L’estructura empresarial d’Extremadura per sec-
tors és coherent amb la seva especialització pro-
ductiva en la indústria de l’alimentació i el 
comerç. Així, a la regió predominen les empre-
ses immobiliàries i de serveis empresarials, així 
com les del sector del comerç, de la reparació i 
de l’hostaleria, que representen de manera con-
junta més de la meitat de les empreses de la 
regió, cosa que reflecteix una especialització 
notòria respecte de la mitjana nacional. 

També és rellevant l’elevat pes de les empreses 
del sector de la construcció, que suposen el 
12,6% del total. D’altra banda, els serveis socials 
tenen una gran rellevància en l’estructura pro-
ductiva d’Extremadura (concentren el 9% del 
teixit empresarial de la regió). Aquest fenomen 
té a veure amb la rellevància ja assenyalada del 
sector públic en l’economia extremenya, que 
exerceix de tractor de les activitats relacionades 
amb ell, però també amb l’estructura demogrà-
fica de la regió (piràmide poblacional que ten-
deix cap a l’envelliment).   

Extremadura presenta una densitat em- 
presarial inferior a la mitjana nacional, i hi 
ha un predomini clar i creixent de les 
empreses de mida reduïda i una escassa 
presència de grans empreses.

48	 L’índex d’especialització es calcula per a cada branca d’activitat comparant el pes que assoleix a Extremadura 
(percentatge d’empreses) amb el que representa a la mitjana espanyola. Quan el resultat del quocient és superior a 1, 
indica que Extremadura està més especialitzat en aquesta branca.  
49	 Mesa del Tabaco, 2017: La importancia del sector del tabaco en la economía española.

esPecIalItzacIó	emPresarIal

A més de conèixer el nombre d’empreses, la 
mida mitjana i l’orientació sectorial, cal analit-
zar el grau d’especialització productiva del teixit 
empresarial extremeny. Per fer-ho, es construeix 
un indicador que mesura el grau d’especialitza-
ció de cada branca d’activitat48.

El sector serveis a Extremadura té més branques 
especialitzades (17) que el sector industrial (10). 

Dins de les activitats industrials, Extremadura 
està especialitzada en el sector del tabac, l’ali-
mentació, el refinament de petroli, el vidre 
(fabricació de minerals no metàl·lics) i el suro.  

En el cas del sector del tabac, la regió concentra 
el 97,4% de la superfície conreada a Espanya i 
genera 120 milions de VAB i més de 2.000 llocs 
de treball en la fase de cultiu i primera transfor-
mació del tabac49. 

D’altra banda, la indústria de l’alimentació és 
molt important en l’economia extremenya; hi 
destaca la transformació del tomàquet, la cirera, 
el raïm, l’oliva, els préssecs, els albercocs i els 
productes carnis processats. En aquest últim 
cas, hi destaca la producció porcina ibèrica, atès 
que Extremadura concentra gran part de la pro-
ducció nacional. 

El vidre i el suro també es presenten com a prota-
gonistes del teixit empresarial extremeny. En el 
primer cas, es configura un entramat productiu 
que completa la cadena de valor de la indústria 
agroalimentària, atès que serveix d’envasament 
de bona part dels productes del sector primari 
transformats. En el segon cas, Extremadura 
segueix concentrant una de les extensions més 
grans de surera d’Espanya i en dirigeix la produc-
ció cap a l’elaboració de suros per al sector vití-
cola (vins tranquils i vins escumosos).   
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10. Indústria de l’alimentació
11. Fabricació de begudes
12. Indústria del tabac
13. Indústria tèxtil
14. Confecció de peces de vestir
15. Indústria del cuir i el calçat
16. Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; 
 cistelleria i esparteria
17. Industria del papel
19. Coqueries i refinació de petroli
20. Indústria química
21. Fabricació de productes farmacèutics
22. Fabricació de productes de suro i plàstics
23. Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària 
 i equipament
26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27. Fabricació de material i equipament elèctric
28. Fabricació de maquinària i equipaments n. c. a. p.
29. Fabricació de vehicles de motor
30. Fabricació d’altre material de transport
31. Fabricació de mobles
32. Altres indústries manufactureres
33. Reparació i instal·lació de maquinària i equipament
35. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire 
 condicionat
36. Captació, depuració i distribució d’aigua
37. Recollida i tractament d’aigües residuals
38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització
39. Activitats de descontaminació i gestió de residus

Índex d’especialització de les branques d’activitat industrial a Extremadura (2017)

Font: Calculat a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).

Índex d’especialització de les branques d’activitat industrial a Extremadura (2017) 

Font:.Calculat.a.partir.de.l’INE.(Directori.Central.d’Empreses).

rànquIng Branques industrials Índex
Nombre  

d’empreses a 
Extremadura

% s/total 
d’empreses 

industrials a 
Extremadura

1 12. Indústria del tabac 2,4 3 0,1
2 10. Indústria de l’alimentació 2,1 1.213 26,9
3 19. Coqueries i refinació de petroli 2,0 1 0,0

4
23.  Fabricació d’altres productes minerals  

no metàl·lics
1,4 305 6,8

5
16.  Indústria de la fusta i del suro,  

excepte mobles; cistelleria i esparteria
1,3 323 7,2

6 31.  Fabricació de mobles 1,2 357 7,9
7 11.  Fabricació de begudes 1,1 149 3,3

8
35.  Subministrament d’energia elèctrica, gas, 

vapor i aire condicionat
1,1 440 9,8

9
25.  Fabricació de productes metàl·lics, excepte 

maquinària i equips
1,1 885 19,6

10 20.  Indústria química 1,0 90 2,0



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 s66

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5 45 46 47
49

50
51

52

53

55

56

58

59

60

61

62

63

64

65
66

68
69

7071727374
75

77
78

79

80

81

82

85

86

87

88

90

91

92

93
94

95
96

Font: Calculat a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).

45. Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
46. Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles
47. Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes
49. Transport terrestre i per canonades
50. Transport marítim i per vies navegables interiors
51. Transport aeri
52. Emmagatzematge i activitats annexes al transport
53. Activitats postals i de correus
55. Serveis d’allotjament
56. Serveis d’aliments i begudes
58. Edició
59. Activitats cinematogràfiques, de vídeo, televisió, gravació
 i edició musical
60. Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió
61. Telecomunicacions
62. Programació, consultoria i altres activitats relacionades 
 amb la informàtica
63. Serveis d’informació
64. Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions
65. Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte 
 Seguretat Social obligatòria
66. Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances
68. Activitats immobiliàries
69. Activitats jurídiques i de comptabilitat
70. Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria 
 de gestió empresarial
71. Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assaigs i anàlisis tècnics
72. Recerca i desenvolupament
73. Publicitat i estudis de mercat
74. Altres activitats professionals, científiques i tècniques
75. Activitats veterinàries
77. Activitats de lloguer
78. Activitats relacionades amb l’ocupació
79. Activitats d’agències de viatges, operadors turístics i serveis de reserves
80. Activitats de seguretat i investigació
81. Serveis a edificis i activitats de jardineria
82. Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars 
 a les empreses
85. Educació
86. Activitats sanitàries
87. Assistència en establiments residencials
88. Activitats de serveis socials sense allotjament
90. Activitats de creació, artístiques i espectacles
91. Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
92. Activitats de jocs d’atzar i apostes
93. Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment
94. Activitats associatives
95. Reparació d’ordinadors, efectes personals i articles d’ús domèstic
96. Altres serveis personals

Índex d’especialització de les branques d’activitat de serveis a Extremadura (2017)

Pel que fa a la producció d’energia, hi destaca la 
central nuclear d’Almaraz, que genera 2.900 
llocs de treball a la regió50. La transició energè-
tica que està prevista en els plans estratègics 
del Govern d’Espanya i que es desprèn dels estu-
dis51 elaborats per la comissió d’experts, que han 
estat encarregats pel Ministeri d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital, tenen en compte els 
efectes negatius del seu tancament, que supo-
saria un xoc negatiu per a la regió, més en ter-
mes de VAB que de l’ocupació, atesa l’alta 
productivitat del sector. 

Dins del sector de serveis, hi destaca l’alt grau 
d’especialització de la regió en les activitats 

50	 Vega, 2010: Realidad.Económica.del.Sector.Nuclear.Español..Un.Análisis.Empírico.de.La.Central.Nuclear.De.Almaraz.
51	 Comisión de Expertos de Transición Energética: Análisis y propuestas para la descarbonización.

relacionades amb els serveis socials; les activi-
tats veterinàries, lligades a la ramaderia por-
cina; els jocs d’atzar; el comerç al detall i la 
reparació de vehicles de motor, i l’assistència en 
establiments residencials.  

La indústria de l’alimentació, el vidre, el 
tabac, el comerç i la indústria del suro, jun-
tament amb les dues branques del sector 
de serveis anomenades “Activitats de ser-
veis socials” i “Veterinària”, destaquen com 
les activitats de més especialització res-
pecte del conjunt nacional. 
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3.2.2. La dinàmica empresarial  
i la capacitat per emprendre  
a Extremadura

Durant les darreres dues dècades, el nombre 
d’empreses a Extremadura ha experimentat 
unes variacions similars a les de la mitjana nacio-
nal. Els anys més expansius, el parc empresarial 
extremeny creixia de mitjana un 2,9% anual 
(mitjana del període 2003-2008), superat per la 
mitjana nacional (4%). Durant el període de 
crisi, el teixit empresarial es redueix un 1,3% de 
mitjana a l’any (període 2009-2014), dues dèci-
mes menys regressiu que el conjunt del país. 

52	 Les estadístiques desglossades per activitats segons el nou CNAE del 2009 només estan disponibles des del 2008.

L’últim trienni considerat (2015-2017), la recupe-
ració en el dinamisme empresarial es tradueix 
en un creixement mitjà anual de l’1,5%, lleugera-
ment per sota de la mitjana nacional (1,7%).

Per branca d’activitat econòmica, entre el 200852 
i el 2017 les que més van augmentar el nombre 
d’empreses van ser les activitats immobiliàries, 
d’altres serveis personals, sanitàries, d’educació i 
administratives d’oficina i auxiliars a empreses, 
totes elles amb increments superiors a 500 
empreses. Totes les branques representades en 
el top-15 que més creix pertanyen al sector de 
serveis. Per contra, els decreixements més acu-

Índex d’especialització de les branques d’activitat de serveis a Extremadura (2017) 

Branques de servei Índex
Nombre  

d’empreses a 
Extremadura

% s/total 
d’empreses de 

serveis a 
Extremadura

88. Activitats de serveis socials sense allotjament 2,5 278 0,5
75. Activitats veterinàries 2,4 491 0,9
92. Activitats de jocs d’atzar i apostes 1,6 400 0,8
45. Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 1,5 2.142 4,1
87. Assistència en establiments residencials 1,4 140 0,3
47.  Comerç al detall, excepte de vehicles de motor  

i motocicletes
1,4 12.188 23,1

93. Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment 1,3 994 1,9
56. Serveis d’aliments i begudes 1,2 5.903 11,2
55. Serveis d’allotjament 1,2 608 1,2
60. Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 1,2 41 0,1
46.  Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte  

de vehicles de motor i motocicletes
1,1 4.794 9,1

96. Altres serveis personals 1,1 2.619 5,0
77. Activitats de lloguer 1,1 496 0,9
95.  Reparació d’ordinadors, efectes personals i articles  

d’ús domèstic
1,1 653 1,2

94. Activitats associatives 1,0 880 1,7
66.  Activitats auxiliars als serveis financers  

i a les assegurances
1,0 1.459 2,8

85. Educació 1,0 1.977 3,8

Font:.Calculat.a.partir.de.l’INE.(Directori.Central.d’Empreses).
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sats, per sobre de les 1.000 empreses, són el 
comerç minorista i les activitats relacionades 
amb el sector de la construcció (d’edificis i espe-
cialitzades).

emPrenedorIa	I	PersPectIves	a	mItjà	termInI

La capacitat emprenedora és determinant per 
impulsar l’activitat empresarial i el desenvolu-
pament de l’economia extremenya. Segons l’in-
forme Global. Entrepreneurship. Monitor (GEM), 
elaborat pel Banc Mundial, l’índex d’activitat 
emprenedora53 d’Extremadura és molt similar al 
de la mitjana nacional (5,3% i 5,2% l’any 2016, 
respectivament). Això li ha valgut, probable-
ment, per ser reconeguda com a “Regió Empre-
nedora Europea” pel Comitè de Regions Europeu.

Entre el 2007 i el 2016, l’índex d’activitat emprene-
dora va caure a totes les comunitats autònomes 

53	 L’índex d’activitat emprenedora (TEA, que són les sigles de Total.Entrepreneurial.Activity) representa el percentatge 
de persones compreses entre els 18 i els 64 anys que han estat involucrades directament en una iniciativa empresa-
rial a través de l’emprenedoria (activitat que no supera els 48 mesos de vida).

espanyoles, i va disminuir amb més intensitat en 
aquelles que ja tenien un índex més baix. En el cas 
d’Extremadura, la reducció de l’índex d’activitat 
emprenedora ha estat similar a la que s’ha regis-
trat en el conjunt d’Espanya (34,6%). 

Precisament per promoure l’emprenedoria a la 
regió, la Junta d’Extremadura disposa d’un Pla per 
a l’Emprenedoria i el Foment de la Competitivitat 
Empresarial d’Extremadura 2017-2020. D’altra 
banda, la Conselleria d’Economia i Infraestructu-
res, per mitjà de la Direcció General d’Empresa i 
Competitivitat, ha posat en marxa la iniciativa 
Conecta Financiación. Amb aquest pla es planteja 
l’execució de mesures d’orientació, formació, tuto-
rització i trobades amb experts per tal de facilitar 
l’accés al finançament dels participants en aquest 
programa.  

Tan important com conèixer la intensitat empre-
nedora és analitzar la motivació que porta a iniciar 

Nombre d’empreses a Extremadura (2001-2017)  
% mitjà de creixement anual per períodes de tres anys

6

Font: Calculat a partir de dades de l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya), Datacomex i ICEX.
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Evolució d’empreses per branca d’activitat a Extremadura (2008- 2017) 
Variació en nombre d’empreses

Recerca i desenvolupament

Indústria de l’alimentació

Emmagatzematge i activitats annexes al transport

Activitats jurídiques i de comptabilitat

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics

Fabricació de mobles

Enginyeria civil

Indústria de la fusta i del suro

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària

Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria

Serveis d’aliments i begudes

Transport terrestre i per canonades

Activitats de construcció especialitzada

Construcció d’edi�cis

Comerç al detall, excepte de vehicles

Activitats de serveis socials sense allotjament

Reparació d’ordinadors i efectes personals

Activitats auxiliars als serveis �nancers i assegurances

Comerç a l’engròs i intermediaris

Serveis d’allotjament

Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment

Venda i reparació de vehicles de motor

Activitats associatives

Serveis a edi�cis i activitats de jardineria

Activitats administratives d’o�cina i auxiliars a empreses

Educació

Activitats sanitàries

Altres serveis personals

Activitats immobiliàries

Top-15 de branques que més creixen

Top-15 de branques més regressives
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un projecte d’emprenedoria empresarial, ja sigui 
per necessitat o per considerar-lo una oportunitat. 
Les dades del 2016 reflecteixen el predomini de les 
iniciatives empresarials motivades per la detecció 
d’una oportunitat (56,7% del total), tot i que la crisi 
ha impulsat l’emprenedoria per necessitat (37,4%, 
respecte del 26% a la mitjana nacional). Aquest 
últim motiu adquireix més protagonisme a Extre-
madura, cosa que, al seu torn, pot reflectir un tipus 
d’emprenedoria assentat sobre bases menys sòli-
des que derivin, per tant, en un grau d’èxit menor 
del projecte empresarial. 

El grau d’innovació de les empreses de creació 
recent és un factor clau en l’emprenedoria de 
l’era digital, que pot suposar un avantatge com-
petitiu respecte d’altres empreses, tant nacio-
nals com internacionals. En aquest sentit, les 
dades del 2016 posen de manifest que les noves 
empreses extremenyes incorporen menys con-

tingut innovador que la mitjana nacional. Així, 
el 69,9% de les empreses extremenyes de crea-
ció recent no van innovar, respecte d’un 63,8% 
en el conjunt d’Espanya. 

Tot i això, Extremadura té un entorn afavoridor de 
l’emprenedoria, que permet el dinamisme 
empresarial i la renovació del teixit productiu, 
cada vegada més canviant, com a conseqüència 
de l’emergència de les noves i sofisticades activi-
tats econòmiques que propicia el desenvolupa-
ment de l’economia digital.  

Així, per exemple, de les fortaleses que presenta 
la regió respecte de la mitjana nacional, l’informe 
GEM en destaca les polítiques governamentals 
de prioritat i suport, l’educació i formació empre-
nedora postescolar i l’accés a les infraestructures 
físiques i de serveis que té la regió per als nous 
empresaris. 
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Tanmateix, hi ha altres aspectes que entorpeixen 
el procés d’emprenedoria, sobre els quals convin-
dria articular mesures orientades a corregir-los. 
Segons el parer dels experts consultats per GEM, 
entre les debilitats de l’entorn empresarial d’Ex-
tremadura es detecten les barreres en el mercat 
intern, les normes socials i culturals, la dinàmica 
del mercat intern i la transferència d’R+D. 

D’altra banda, l’informe Doing. Business del 2015, 
que elabora el Banc Mundial, situa Extremadura en 
la cinquena posició de la classificació regional pel 
que fa a la facilitat de fer negocis. Aquesta percep-
ció favorable és deguda a la facilitat de l’obertura 
d’una empresa, l’obtenció de permisos de cons-
trucció o l’obtenció d’electricitat, variables en què 
la regió ocupa les primeres posicions de la classifi-
cació regional i que demostren un avantatge com-
petitiu respecte d’altres comunitats autònomes. 
Pel que fa al registre de propietats, però, Extrema-

dura presenta un clar desavantatge i seria desitja-
ble que millorés per aspirar a ocupar les primeres 
posicions d’aquesta classificació regional.

Segons l’informe GEM, Extremadura regis-
tra nivells d'emprenedoria similars als de 
la mitjana nacional, cosa que li ha valgut 
reconeixements com el de “Regió empre-
nedora europea 2017”. El suport institucio-
nal, l’educació, la formació emprenedora i 
l’accés a infraestructura física es revelen 
com els punts forts. Entre els que cal millo-
rar hi ha les barreres en el mercat intern, 
les normes socials i la transferència d’R+D. 
D’altra banda, l’índex Ease.of.Doing.Business 
del Banc Mundial classifica Extremadura 
com una de les millors regions d’Espanya 
per a l’emprenedoria. 

Font: Afi, GEM.

Percepció de l’entorn emprenedor (2016)
Escala d’1 a 5, on 1 és molt negativa i 5 molt positiva
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3.2.3. Estructura de la promoció 
de l’emprenedoria a Extremadura: 
organització i iniciatives 
destacades

Conscients de la necessitat d’impulsar l’empre-
nedoria a la regió, Extremadura disposa de 
diversos agents que han desenvolupat iniciati-
ves i han posat a disposició dels emprenedors 
diversos instruments per afavorir la creació 
d’empreses a la regió. 

Aquests agents són organismes, tant públics 
com privats, que operen a escala nacional o regi-
onal. El suport que ofereixen pot consistir des 
del simple assessorament i l’orientació als 
emprenedors fins a la formació o ajuda en la 
recerca del finançament que necessiten per a la 

creació de les empreses en qüestió. A la taula 
següent es recullen de manera més detallada 
els agents principals i les iniciatives que hi ha a 
Extremadura.

Extremadura també disposa de diverses infra-
estructures físiques que permeten fomentar 
l’emprenedoria empresarial, atès que ofereixen 
espais que limiten els costos que assumeix 
l’emprenedor en les primeres fases de constitu-
ció de l’empresa: 

•  Vivers d’empreses: es tracta de centres d’em-
presa que ofereixen instal·lacions i serveis de 
suport a baix cost amb l’objectiu d’impulsar 
iniciatives empresarials innovadores. A Extre-
madura hi ha vivers d’empresa a Badajoz i 
Càceres. 

Comunitat autònoma
Classificació 
general de 
les quatre 

àrees

Obertura d’una empresa Obtenció de permisos  
de construcció

Connexió a la xarxa 
elèctrica Registre de propietats

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classifi-
cació 

general                    
(1-19)

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classifi-
cació 

general                    
(1-19)

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classifi-
cació 

general                    
(1-19)

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classifi-
cació 

general                    
(1-19)

La Rioja 1 83,05 7 79,15 1 55,09 12 71,20 6
C. de Madrid 2 86,26 2 63,35 14 63,92 5 73,20 3
Navarra 3 77,23 19 68,57 9 67,69 2 73,10 4
C. Valenciana 4 83,55 4 74,12 4 62,89 6 63,90 18
Extremadura 5 83,43 6 74,76 3 61,31 7 64,53 15
Catalunya 6 81,95 9 67,06 11 69,46 1 64,37 16
Astúries 7 83,55 4 74,77 2 58,81 8 64,06 17
País Basc 8 81,19 15 62,09 15 65,08 3 70,72 8
Castella-la Manxa 9 81,51 12 71,84 7 55,17 11 68,66 9
Cantàbria 10 85,85 3 67,29 10 57,34 10 65,60 13
Castella i Lleó 11 81,20 14 72,45 6 57,35 9 64,92 14
Illes Canàries 12 82,08 8 73,55 5 48,14 18 71,99 5
Melilla 13 78,86 17 69,42 8 51,41 17 75,24 2
Andalusia 14 86,50 1 66,06 13 54,45 13 66,14 11
Illes Balears 15 81,79 10 59,44 18 64,86 4 65,62 12
R. Múrcia 16 86,68 11 62,07 16 55,63 15 68,34 10
Ceuta 17 77,94 18 66,65 12 45,54 19 75,56 1
Aragó 18 81,23 13 59,98 17 52,12 16 70,88 7
Galícia 19 80,81 16 49,85 19 54,45 13 63,23 19

Font:.Afi,.Doing Business.Espanya.

Facilitat per fer negocis (2015)
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Agents i iniciatives en favor de l’emprenedoria a Extremadura

Agents Descripció Instruments i iniciatives

Agències 
d’Ocupació i 
Desenvolupament 
Local (AEDL)

Entitats dependents  
dels ajuntaments.

Col·laborar en la promoció i implantació de les 
polítiques actives d’ocupació relacionades amb  
la creació d’activitat empresarial, desenvolupant 
aquesta col·laboració en el marc d’actuació 
conjunta amb el SEXPE.

Cambres de 
Comerç

Òrgan consultiu i de col·labora-
ció amb les Administracions 
públiques per donar suport a 
activitats innovadores a les 
petites i mitjanes empreses per 
tal d’augmentar la productivitat, 
la qualitat i la competitivitat 
dels seus negocis. A Extrema-
dura hi ha dues Cambres de 
Comerç: la Cambra de Badajoz  
i la Cambra de Càceres.

Serveis.d’assessorament.per.a.l’autoocupació..
i.l’emprenedoria: aquest servei ofereix suport  
a l’autoocupació i l’emprenedoria en totes  
les fases del procés, des de la creació fins  
a l’acompanyament en el funcionament  
de l’empresa. 

Programa.de.Suport.Empresarial.a.Dones.(PAEM): 
va dirigit al suport a les dones emprenedores.

CEEI  
Extremadura

El CEEI Extremadura és una 
organització professional que 
promou, estimula i desenvolupa 
innovació a pimes en totes les 
etapes del cicle de vida, amb un 
procés d’incubació complet.

Programa.TAE&e: en col·laboració amb la 
Diputació de Càceres, busca, per mitjà de la 
capacitació de tècnics, d’una banda, i de 
persones emprenedores, de l’altra, que es 
contribueixi a crear una comunitat innovadora, 
oberta, dinàmica i propensa a la col·laboració, 
amb èmfasi especial en les particularitats del 
món rural.

Acceleradores i 
incubadores de 
projectes

Organitzacions que impulsen 
tant la creació com l’acceleració 
de projectes amb caràcter 
emprenedor. 

Formació.i.assessorament:.a més de la formació 
dels emprenedors, ofereix assessorament des 
de la idea inicial fins al negoci en funciona-
ment; també ofereix una xarxa d’inversors. Per 
exemple, Exputnik és una de les acceleradores i 
incubadores de projectes d’Extremadura. 

Xarxa de 
Business.Angels

Agrupació de Business.Angels 
que inverteixen de manera 
conjunta i decideixen l’estratè-
gia de l’empresa, alhora que 
vetllen pels interessos dels 
accionistes.

A Extremadura hi ha agrupacions com ara 
l’associació Extremadura Business Angels (EBA) 
o InnoBAN.
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Agents i iniciatives en favor de l’emprenedoria a Extremadura

Agents Descripció Instruments i iniciatives

Junta  
d’Extremadura

Conselleria d’Economia  
i Infraestructures

Pla.per.a.l’emprenedoria.i.el.foment.de.la.
competitivitat.empresarial.d’Extremadura.2017-
2020: l’objectiu general és desenvolupar i enfortir 
un teixit empresarial competitiu, generador de més 
activitat econòmica sostinguda i sostenible, i una 
ocupació de qualitat. Un dels objectius específics  
és facilitar el finançament de les activitats 
empresarials.  

Programes.educatius.Junior.Emprende.i.Teen.
Emprende: programes per fomentar la cultura 
emprenedora en alumnes de primària, secundària 
i formació professional; i programes.Youth.
Emprende i Expert.Emprende, que es 
desenvolupen en els àmbits del Batxillerat i FP 
grau mitjà i superior, respectivament.

Conecta.financiación: facilitar l’accés al finançament 
de projectes empresarials mitjançant accions 
d’orientació, formació, tutorització individualitzada  
i trobades presencials amb experts amb l’objectiu  
de millorar la capacitació dels participants per 
facilitar-ne l’accés al finançament. En la iniciativa,  
hi participen les 14 entitats financeres de la regió. 

Xarxa de Punts d’Acompanyament Empresarial 
(PAE): formada per sis oficines distribuïdes per la 
geografia extremenya, amb què es dona cobertura  
a tota iniciativa empresarial d’inici, consolidació  
o expansió oferint serveis d’informació, 
assessorament, tramitació, elaboració del Pla 
d’Empresa, recerca de finançament, formació,  
entre d’altres.

Fundació 
Universidad-
Sociedad de la 
Universitat 
d’Extremadura

Projecte.Comarca.Emprende:.té com a objectiu 
principal potenciar la iniciativa emprenedora  
a Badajoz oferint la formació necessària per 
impulsar la generació d’idees de negoci. 

EmprendedorExt:.despertar l’esperit emprenedor i 
promoure l’autoocupació entre la població jove de 
la regió, fomentant-ne les capacitats i habilitats i 
prestant de manera gratuïta la formació necessària 
per a aquesta finalitat.
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•  Parcs tecnològics: espais i instal·lacions for-
mats per centres de recerca universitaris i cor-
poratius, juntament amb divisions 
empresarials privades, públiques o mixtes per 
a la creació i el creixement de start-ups inno-
vadores mitjançant l’estímul i la gestió del 
flux interactiu de coneixement i tecnologia 
entre universitats i institucions de recerca, 
empreses i mercats. A Extremadura hi ha 
parcs tecnològics a Badajoz i Càceres. 

•  Centres de cotreball: són centres on tant pro-
fessionals independents (freelance) com 
emprenedors i petites i mitjanes empreses de 
diversos sectors comparteixen un espai de 
treball, tant en l’àmbit físic com de xarxa, per 
desenvolupar projectes professionals no 
només de manera independent, sinó també 
projectes conjunts. Per a Extremadura, l’EU-
ROACE proposa mesures de cotreball entre la 
regió i Portugal. 

Les fonts de finançament procedents d’organis-
mes institucionals són les següents: 

•  Junta d’Extremadura: ofereix diverses línies 
de finançament a l’emprenedoria, com ara la 
línia de microcrèdits (per finançar emprene-
dors, autònoms i empreses de creació recent) 
o la d’emprenedors tecnològics (per a la 
posada en marxa o les fases inicials de desen-
volupament d’empreses de base tecnològica). 
També disposa d’un programa d’avals per a 
emprenedors i un programa de coinversió pri-
vada per atreure finançament cap a projectes 
nous amb alt component innovador. 

•  Extremadura Avante: grup d’empreses públi-
ques de la Junta d’Extremadura que té com a 
objectiu prestar serveis a les empreses extre-
menyes en les diverses fases del seu desen-
volupament per tal que puguin ser més 
competitives. 

54	 Informe anual ENISA 2016.

•  Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA): 
empresa pública que depèn del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme que participa 
activament al finançament de projectes 
empresarials viables i innovadors. El seu 
objectiu fonamental és la promoció ex.novo, 
el creixement i la consolidació de l’empresa 
espanyola. Té dues línies d’interès per pro-
moure l’emprenedoria: ENISA Emprendedo-
res i ENISA Jóvenes Emprendedores. El 2016, 
ENISA va finançar tres projectes empresari-
als a Extremadura per un import total de 
285.000 euros54.

•  Línies de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO): orga-
nisme públic adscrit al Ministeri d’Economia i 
Competitivitat amb la funció principal de pro-
moure activitats empresarials que contribuei-
xin al creixement i al desenvolupament de la 
nació, així com a la distribució de la riquesa 
nacional. Per a això, l’ICO concedeix préstecs 
per al finançament de projectes d’inversió i de 
liquiditat de les empreses i gestiona els ins-
truments de finançament oficial procedents 
de l’Estat espanyol. 

Extremadura disposa d'una àmplia xarxa 
d'organismes d'impuls a l'emprenedoria a la 
regió, entre els quals destaquen CEEI Extre-
madura, amb el Programa de Suport 
Empresarial a Dones (PAEM); Exputnik, una 
de les acceleradores i incubadores de projec-
tes empresarials; l'Associació Extremadura 
Business Angels (EBA); la Fundació Universi-
dad-Sociedad de la Universitat d'Extrema-
dura, amb els programes d'emprenedoria 
Proyecto Comarca Emprende i Emprende-
dorExt; i Extremadura Avante, que té com a 
objectiu prestar serveis a les empreses 
extremenyes en les diverses fases del seu 
desenvolupament, amb la finalitat que 
puguin ser més competitives. 
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3.3. Innovació i societat del 
coneixement. La triple hèlix 
extremenya
Les activitats d’R+D constitueixen un dels pilars 
sobre els quals s’ha d’assentar l’estratègia de 
creixement socioeconòmic. Per a això és essen-
cial millorar la integració o enfortir les sinergies 
entre els components de l’anomenat sistema de 
triple hèlix (acadèmia, empreses i Administra-
cions públiques). La despesa en R+D d’Extrema-
dura és més modesta que la de la mitjana 
nacional i és desitjable fer un esforç més gran 
per reduir la seva distància respecte dels països 
europeus més avançats, així com per complir els 
objectius establerts per a l’horitzó 2020. A més, 
en el cas d’Extremadura seria desitjable que la 
iniciativa privada adquirís més pes, atès que la 
majoria de la despesa recau sobre les Adminis-
tracions públiques. 

Finalment, en termes d’innovació tecnològica i 
digitalització, les diferències entre la regió i la 
resta d’Espanya encara són pronunciades, espe-
cialment pel que fa a l’ús que en fan els particu-
lars i les empreses. Per tant, seria aconsellable 
que Extremadura fes un esforç més gran en tots 
dos camps per avançar de manera decidida cap 
a la digitalització de la seva economia i societat.

3.3.1. L’esforç en R+D

Segons l’INE, Extremadura va superar lleugera-
ment els 106 milions d’euros en despesa en R+D 
durant l’any 2016, equivalents al 0,59% del PIB 
regional, un esforç que resulta modest en rela-
ció amb la mitjana de despesa nacional (1,19% 
del PIB). Així, la despesa per. capita a Extrema-
dura representa aproximadament 97,5 euros, 
mentre que la ràtio nacional se situa en 248,8 
euros.

Pel que fa al nombre d’empleats vinculats a 
activitats d’R+D, Extremadura amb prou feines 
té 1.885 persones dedicades a aquestes tasques, 
xifra que representa el 0,5% del total de l’ocu-

pació de la regió, mentre que en el conjunt d’Es-
panya aquesta ràtio és de l’1,12%; és a dir, més 
del doble. 

Des del començament de la recessió econòmica 
l’any 2008, la despesa extremenya en R+D ha 
caigut de manera significativa (un 32,2% entre 
el 2008 i el 2016), com també ha passat en el 
conjunt d’Espanya (9,8% en el mateix període).

Tanmateix, d’aquestes dades, se’n podrien fer 
diverses apreciacions. La primera rau en el fet que 
la reducció de la despesa en R+D durant els pri-
mers anys de la crisi (2008-2011) és relativament 
continguda, mentre que l’any 2012 se’n produeix 
una reducció dràstica (–10,7% en el cas d’Extre-
madura i –5,7% en el conjunt d’Espanya). Aquest 
punt d’inflexió coincideix amb l’any en què es va 
aplicar un control més estricte del dèficit públic. 

Un altre aspecte que convé destacar és que, tot 
i els efectes de la recessió, la despesa en R+D 
d’Extremadura el 2016 va ser un 85% més alta 
que la que es va registrar l’any 2004, respecte 
del creixement del 50% experimentat en la mit-
jana estatal. Aquest comportament confirma 
que Extremadura continua fent esforços per 
augmentar la despesa en R+D.

Finalment, la situació econòmica ha millorat els 
darrers anys i ja s’aprecia un lleuger augment de 
la despesa en R+D en l’àmbit nacional (un 3,4% 
entre el 2015 i el 2016), que encara no s’ha arri-
bat a materialitzar a Extremadura (entre el 2015 
i el 2016 es va reduir un 8,5%). A mesura que es 
consolidi la recuperació econòmica, cal esperar 
un impuls de la despesa en R+D que reforci el 
creixement de l’activitat econòmica en el futur. 

En qualsevol cas, sembla difícil que Extrema-
dura arribi a assolir els objectius establerts a 
l’Estratègia Europa 2020 en matèria d’R+D, atès 
que la despesa hauria d’arribar al 2% del PIB. 

Pel que fa al repartiment de la despesa en R+D per 
sectors, destaca la preponderància del sector 
públic respecte del privat, ja que l’ensenyament  
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55 El concepte de “recerca, desenvolupament i innovació”, conegut amb les sigles R+D+I, acostuma a substituir el de 
“recerca i desenvolupament” (R+D) i posa l’accent en l’avenç tecnològic i la investigació.
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superior i l’Administració sumen el 82,6% de la 
despesa total i el 78% del personal dedicat a 
aquestes activitats de recerca.

Els centres d’ensenyament superior assumei-
xen la major part de la despesa i del personal 
(62,1% i 50,4%, respectivament) a Extremadura, 
cosa que contrasta amb els percentatges de la 
mitjana nacional (28,1% i 36,5%, respectiva-
ment).

L’esforç que fan les empreses extremenyes en 
matèria d’innovació és menor que el de la resta 
del teixit empresarial. Així, les empreses extre-
menyes concentren el 17,4% de la despesa i 
generen el 21,9% dels llocs de treball de recerca, 
mentre que, en el conjunt d’Espanya, aquests 
mateixos percentatges s’eleven fins al 52,7% de 
la despesa i el 43,7% del personal.

Per salvar aquesta dependència del sector 
públic i impulsar la innovació en el sector privat, 
seria convenient implementar mesures que 
incentivessin les empreses extremenyes a inno-
var, ja que en funció d’això dependrà bastant la 
competitivitat empresarial i la capacitat de crei-
xement sostenible del futur. En particular, en 
l’àmbit públic es pot impulsar la cooperació 
entre empreses en matèria d’R+D, una cosa que 
també s’ha de reclamar per a la resta de les 
comunitats autònomes. En l’àmbit nacional, el 
CDTI ofereix un bon exemple de com fer-ho. 

Des d’una perspectiva europea, l’esforç innova-
dor d’Extremadura (0,68% del PIB) i d’Espanya 
en general (1,22% del PIB) es troba per sota de la 
mitjana europea (2,04% del PIB de la Unió Euro-
pea) i queda molt lluny d’arribar a les 10 regions 
europees més avançades en aquesta matèria 
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(que tenen una despesa d’entre el 4,52% i 9,50% 
del PIB).

D’acord amb l’última edició de l’estudi Regional.
Innovation. Scoreboard de la Comissió Europea 
(2017), Extremadura és una de les 85 regions euro-
pees considerades com a “Moderate Innovator”56. 

56	 L’informe Regional.Innovation.Scoreboard.2017 (Comissió Europea) recull una desagregació regional de l’esforç que 
les empreses destinen a R+D amb puntuacions assignades a diverses dimensions de la innovació, com ara el percentat-
ge de pimes que innoven en productes i processos, el de les que han fet una sol·licitud de patents a l’EPO (Oficina Euro-
pea de Patents) o la despesa en R+D. Segons les puntuacions obtingudes, les regions es poden classificar en quatre grups 
de rendiment en innovació: empreses líders, seguidores, amb un nivell d’innovació moderat i, finalment, amb un nivell 
d’innovació modest. L’any 2017, el rendiment en innovació de les regions classificades dins del grup de nivell d’innovació 
moderat (com Extremadura) es troba entre el 50% i el 90% del rendiment mitjà de les regions europees.

L’informe avalua el rendiment dels sistemes d’in-
novació nacionals estudiant 27 indicadors i subrat-
lla que les regions europees líders en innovació, a 
les quals Extremadura i la resta d’Espanya han 
d’aspirar a assemblar-se, es concentren en sis 
Estats: Suècia, Dinamarca, Finlàndia, els Països Bai-
xos, el Regne Unit i Alemanya.

Despesa interna en R+D. Comparativa internacional (2015*) 
% respecte del PIB
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Nota: * Per a determinades regions, no hi ha dades de 2015, de manera que s’han utilitzat les últimes disponibles (2013). 
Font: Eurostat.
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Segons el document, l’avantatge comparatiu 
d’Extremadura (els indicadors en què la regió té 
un millor comportament) rau en els èxits aconse-
guits per l’obertura a nous mercats i pel sistema 
d’educació superior. Aspectes, especialment 
aquest últim, que tenen coherència amb la con-
centració de la innovació en el sistema universi-
tari extremeny. Per contra, la producció de 

patents, la despesa del sector empresarial en 
R+D, la col·laboració publicoprivada, l’ocupació en 
sectors intensius en tecnologia i coneixements, 
les innovacions en màrqueting i organitzatives i 
la col·laboració entre pimes innovadores són 
indicadors en els quals Extremadura ha de millo-
rar per equiparar-se a la mitjana europea i en el 
conjunt d’Espanya. 
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La despesa en R+D a Extremadura és més 
modesta que a la resta d’Espanya, tot i que 
en ambdós casos s’ha ressentit notable-
ment durant la crisi i està lluny de la mitjana 
europea. Les Administracions públiques 
concentren la major part de la despesa en 
R+D, de manera que caldria un esforç més 
gran per part de la iniciativa privada.

3.3.2. El sistema extremeny 
d’innovació

Tal com s’ha avançat, l’Administració és el princi-
pal actor dins de l’estructura d’R+D a Extrema-
dura57, principalment a través de programes de 
suport a la innovació i dels centres gestionats 
de forma directa o indirecta per la Junta, les 
diputacions i altres Administracions locals.

La font de finançament d’aquests programes 
prové de diversos agents, però Extremadura 
compta amb finançament procedent del pro-
grama d’ajudes europees per al període 2014-
2020. Extremadura ERDF 2014-20 OP té un 
pressupost que supera els 740 milions d’euros. El 
propòsit d’aquests programes és reforçar l’R+D+I 
de la regió, la inversió en educació, la mobilitat i la 
competitivitat de les pimes.

En aquest sentit, la Junta va dissenyar l’Estratè-
gia de Recerca i Innovació per a l’Especialització 
Intel·ligent d’Extremadura 2014-2020 (també 
coneguda com a Estratègia RIS3 Extremadura) i 
el VI Pla de Recerca, Desenvolupament Tecnolò-
gic i Innovació d’Extremadura 2017-2020, que 
suposa el 49,7% de la despesa en R+D+I 

57	 La Llei de pressupostos de 2018 contempla una despesa total en R+D+I de 124.781.430 euros, repartits entre les 
conselleries d’Hisenda i Administració Pública; Medi Ambient i Rural, Polítiques Agràries i Territorials; Educació i Ocu-
pació, i Economia i Infraestructures. 
58	 El SECTI està integrat per la Universitat d’Extremadura i altres institucions acadèmiques i d’R+D+I, el Servei Extre-
meny de Salut, el Centre d’Investigacions Científiques i Tecnològiques d’Extremadura; els centres públics i privats 
d’R+D+I; els parcs científics i tecnològics, les fundacions i altres organitzacions de foment, transferència de coneixe-
ments i intermediació, les empreses públiques i les societats mercantils autonòmiques gestores d’R+D+I, les empreses 
de base tecnològica, EBT i les spin-off, les agrupacions d’empreses que constitueixin una cadena de valor o clústers, al-
tres agrupacions o associacions empresarials i empreses que desenvolupen activitats d’R+D+I, les acadèmies i les socie-
tats científiques, i aquelles altres entitats que desenvolupin activitats referides a la divulgació de coneixements.

(420 milions d’euros). Entre les prioritats del Pla 
hi ha les següents: la millora de la competitivi-
tat investigadora, la consolidació del personal 
dedicat a la investigació, la potenciació i conso-
lidació d’infraestructures eficients d’R+D+I, l’im-
pacte de l’R+D+I com a motor de canvi social i la 
modernització d’Extremadura, l’adequació de 
l’oferta científica i tecnològica en R+D+I als sec-
tors empresarials, i la internacionalització i el 
finançament de l’R+D+I.

L’altre 51,3% de la despesa en R+D+I entre 2017-
2020 (424 milions d’euros) es reparteix entre 
despeses de personal de la Universitat d’Extre-
madura (122,56 milions d’euros) i despeses 
generals del Servei Extremeny de Salut 
(301,49 milions d’euros).

Aquests organismes, juntament amb els cen-
tres de recerca públics i privats, formen part del 
SECTI (Sistema Extremeny de Ciència, Tecnolo-
gia i Innovació)58.

unIversItat	PúblIca

La universitat pública d’Extremadura –Universi-
tat d’Extremadura (UEX)– té presència en tota la 
regió gràcies als seus dos campus (Càceres i 
Badajoz) i els seus centres a Plasència i Mèrida, 
juntament amb el Centre Universitari Santa Ana 
a Almendralejo.

Es tracta del principal motor de la despesa en 
R+D+I de la regió, amb 1.314 empleats docents i 
investigadors a temps complet, segons dades 
del curs 2016-2017. A més, la universitat capta 
una mitjana de 4-5 milions d’euros anuals, que 
es reparteixen entre projectes d’investigació i 
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fons captats per convenis i contractes. També 
disposa de 12 Instituts Universitaris de Recerca 
(IUI) i d’una xarxa de Serveis de Suport a la 
Recerca i el Desenvolupament (SAIUEx).

Fruit d’aquest tipus de col·laboracions, la univer-
sitat integra 220 grups de recerca i ha participat 
en projectes de desenvolupament en àrees cap-
davanteres, com ara les vacunes veterinàries o el 
control i l’alerta radiològica.

serveI	extremeny	de	salut

El Servei Extremeny de Salut, juntament amb 
altres centres mèdics especialitzats, és un altre 
pilar de la despesa en R+D de la regió. La comuni-
tat autònoma disposa de 12 hospitals públics, dos 
dels quals (l’Hospital de Mèrida i l’Hospital San 
Pedro de Alcántara) disposen d’unitats d’investi-
gació acreditades. Aquesta tasca d’investigació 
mèdica es completa amb la Fundació per a la For-
mació i Investigació dels Professionals de la Salut 
d’Extremadura (Fundesalud).

Tots aquests organismes, juntament amb altres 
centres que es descriuen a continuació, formen 
part del Sistema Extremeny de Ciència, Tecnolo-
gia i Innovació (SECTI).

centres	d’InvestIgacIó59	

L’any 2013 es van produir canvis importants en 
l’estructura cientificotecnològica extremenya 
que han tingut com a resultat el panorama 
actual de recerca a la regió: una xarxa de centres 
eminentment públics combinada amb iniciati-
ves de caràcter privat diversificades en diferents 
sectors. Entre aquests últims destaquen l’agri-
cultura, la indústria agroalimentària, la indús-
tria de la fusta, les tecnologies informàtiques i 
telecomunicacions, l’energia i la medicina (la 
cirurgia de mínima invasió).

59	 Informació consultable a: https://extremaduraempresarial.es/mire/

Entre els centres públics destaquen:

•  El Centre d’Investigacions Científiques i Tecno-
lògiques d’Extremadura (CICYTEX), adscrit a la 
Conselleria d’Economia i Infraestructures d’Ex-
tremadura. El seu objectiu és millorar la coordi-
nació de la tasca investigadora en l’àmbit de 
l’agricultura, la ramaderia, l’agroalimentació i 
la devesa, sectors estratègics en l’economia 
regional. El CICYTEX integra una sèrie d’orga-
nismes, com ara l’Institut del Suro, la Fusta i el 
Carbó Vegetal (ICMC), l’Institut d’Investigaci-
ons Agràries “La Orden-Valdesequera”, l’Insti-
tut Tecnològic Agroalimentari d’Extremadura 
(INTAEX) i el Centre d’Agricultura Ecològica i de 
Muntanya (CAEM).

•  El Centre de Cirurgia de Mínima Invasió “Jesús 
Usón” (CCMIJU) és una institució multidiscipli-
nària dedicada a la investigació, la formació i la 
innovació en l’àmbit sanitari. Té una dilatada 
experiència en investigació transnacional en 
diversos camps d’especialització: laparoscòpia, 
endoscòpia, microcirurgia, diagnòstic i tera-
pèutica endoluminal, anestesiologia, farmaco-
logia, bioenginyeria i tecnologies sanitàries, 
teràpia cel·lular i reproducció assistida. El cen-
tre ja ha format més de 20.000 professionals 
mèdics de 75 països i coopera en múltiples pro-
jectes internacionals. Aquests mèrits, entre 
d’altres, han fet que sigui presentat com a can-
didat al Premi Princesa d’Astúries 2018 en la 
categoria de “Cooperació Internacional”. 

•  La FUNDECYT-PCTEX té com a objectiu fona-
mental la vertebració del Sistema Extremeny 
de Ciència i Tecnologia i és l’organisme res-
ponsable de l’Oficina Tècnica de la RIS3 Extre-
madura per designació de la Conselleria 
d’Ocupació Empresa i Innovació de la Junta.

•  L’INTROMAC és un institut de recerca creat 
com un consorci públic sota l’aprovació i la 
participació de la Junta d’Extremadura. Té 
com a objectiu la investigació científica; el 
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desenvolupament tecnològic i innovació; la 
normalització i el control de qualitat de pro-
ductes; la certificació, promoció, formació i 
transferència de coneixement i tecnologia en 
el camp de les roques ornamentals i els mate-
rials de construcció, i la col·laboració a nivell 
nacional i internacional amb altres centres, 
institucions i empreses.

•  La Fundació Computació i Tecnologies Avan-
çades d’Extremadura (COMPUTAEX), que 
depèn de la Junta d’Extremadura, forma part 
de la Xarxa Espanyola de Supercomputació. 
Promou el desenvolupament de les tecnolo-
gies de la informació i l’ús del càlcul intensiu i 
de les comunicacions avançades com a ins-
truments per al desenvolupament socioeco-
nòmic sostenible. Sota el paraigües d’aquesta 
fundació es troben el Centre Extremeny de 
Recerca, Innovació Tecnològica i Supercompu-
tació (CENITS) i els superordinadors LUSITA-
NIA i LUSITANIA II.

A més, Extremadura compta amb el Centre 
Europeu d’Empreses i Innovació d’Extremadura 
(CEEI Extremadura), membre de la xarxa euro-
pea EBN (European BIC Network), i el Centre 
Extremeny de Tecnologies Avançades (CETA), 
que pertany al CIEMAT (Centre d’Investigacions 
Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques), 
adscrit al Ministeri d’Economia, Indústria i Com-
petitivitat.

En l’àmbit privat destaquen: 

•  El Centre Tecnològic Agroalimentari Extrema-
dura (CTAEX), una associació empresarial 
sense ànim de lucre que té com a objectiu 
oferir serveis de recerca, desenvolupament, 
innovació, anàlisi i formació per contribuir al 
desenvolupament competitiu de les empre-
ses del sector agroalimentari i a la seguretat 
dels consumidors.

•  El Centre “Diego Hidalgo” d’Empreses i Inno-
vació, que depèn de la Fundació Maimona, 
una organització sense ànim de lucre dedi-
cada a potenciar el desenvolupament soste-

nible de Los Santos de Maimona a través de la 
innovació, l’ús de les noves tecnologies, la for-
mació, l’orientació empresarial i el suport als 
emprenedors.

3.3.3. Innovació empresarial

Tal com s’ha analitzat anteriorment, les empre-
ses extremenyes fan una despesa en R+D infe-
rior, en termes comparatius, a la del sector 
públic i la de les empreses de la resta d’Espanya. 
Aquesta diferència s’explica parcialment per la 
menor proporció d’empreses que fan activitats 
innovadores, tot i que el nombre ha crescut els 
últims anys.

L’enquesta sobre innovació de les empreses de 
l’INE revela que només el 0,42% de les empreses 
extremenyes són innovadores, un percentatge 
que equival a 272 empreses (de les quals només 
44 fan innovacions de tecnologia avançada). 
Espanya, en conjunt, va sumar 15.648 empreses 
innovadores, que també representen un percen-
tatge modest respecte del total d’empreses, tot i 
que lleugerament superior al que es reflecteix a 
Extremadura (un 0,48% del total). Encara que 
aquests resultats estan lluny dels nivells desitja-
bles tant per a Espanya com per a Extremadura, 
indiquen una certa convergència d’Extremadura 
amb el conjunt de l’Estat (un 0,59% davant d’un 
1,06% el 2008, i un 0,42% davant d’un 0,48% el 
2016). Tot i això, com es pot deduir a partir de les 
dades esmentades, aquesta convergència es 
basa en la forta disminució del nombre d’empre-
ses innovadores a Espanya durant la crisi, no en 
una millora regional. 

En realitat, el que ha passat és que la destrucció 
d’empreses innovadores a Extremadura durant 
el període 2008-2016 va ser d’un 32,4% del total 
el 2008, una xifra inferior a la mitjana nacional, 
que va assolir el 56,8%. Precisament l’any 2016 
va ser comparativament molt positiu, ja que el 
nombre d’empreses innovadores va augmentar 
un 7% a Extremadura, mentre que es va estan-
car a la resta d’Espanya.
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Pel que fa a la intensitat innovadora, que mesura 
la despesa en innovació de les empreses res-
pecte de la facturació total, la dada extremenya 
està per sota de la mitjana nacional. Tot i que 
Espanya en va patir un descens durant el perí-
ode 2008-2016 (d’un 0,95% a un 0,89%), aquest 
va ser menor que el regional (d’un 0,68% a un 
0,32%), cosa que no ha permès a la regió conver-
gir amb la resta del país.

Les dades analitzades també mostren una cai-
guda especialment intensa en el nombre d’em-
preses amb activitat innovadora a Extremadura 
durant l’any 2012, després que els dos anys ante-
riors s’hi hagués registrat un millor comporta-
ment que a la resta d’Espanya. Aquesta dada, 
però, podria estar condicionada per la represen-
tativitat de la mostra regional, ja que per al 2013 
s’observa una recuperació important del nom-
bre d’empreses.

La innovació empresarial requereix una estratè-
gia sòlida i, si és possible, compaginada amb 

una inversió en R+D. No obstant això, l’esforç 
innovador també es pot dur a terme mitjançant 
procediments menys costosos, amb efectes 
molt favorables sobre l’eficiència i la productivi-
tat de les empreses. Això es deu al fet que molt 
sovint només cal fer canvis senzills en els pro-
cessos, la gestió i, fins i tot, els productes per 
millorar els resultats i l’entrada al mercat. També 
seria aconsellable que augmentés la mida de 
les empreses innovadores. L’any 2017, els autò-
noms van representar més del 60% de les 
empreses que tenen com a activitat principal 
l’R+D. Una major integració empresarial podria 
afavorir la capacitat de les empreses extreme-
nyes per invertir en R+D. Extremadura va tancar 
el 2016 amb un creixement interanual intens 
(un 39%), per sobre del conjunt del país (un 2%), 
però convé matisar que aquest increment té 
l’origen en el valor baix de l’any precedent, de 
manera que encara és prematur apuntar una 
tendència d’ascens que permeti a la regió aug-
mentar la innovació i la competitivitat del seu 
teixit empresarial.
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Part de l’esforç innovador es destina a sectors 
denominats d’“alta tecnologia”60, en els quals, 
tanmateix, tant la despesa nacional com la regi-
onal es mantenen en nivells molt modestos (un 
0,03% del PIB a Extremadura i un 0,4% de mit-
jana nacional).

D’altra banda, crida l’atenció que l’evolució tem-
poral indiqui una caiguda de gairebé el 50% del 
pes de l’alta tecnologia respecte del PIB extre-
meny (entre 2010-2015), ateses les bones dades 
recents de creixement de la regió. Aquesta cir-
cumstància s’explica per la reducció important 
de la despesa en alta tecnologia, principalment 
entre 2014 i 2015.

60	 L’INE considera d’alta tecnologia els sectors següents: la fabricació de productes farmacèutics; la fabricació de 
productes informàtics, electrònics i òptics; la construcció aeronàutica i espacial i la maquinària corresponent; les ac-
tivitats cinematogràfiques i de vídeo, ràdio i televisió; les telecomunicacions; la programació, la consultoria i altres 
activitats informàtiques; els serveis d’informació, i l’R+D.

Pel que fa al percentatge d’empreses inno-
vadores, hi ha convergència amb la resta 
d’Espanya, però la causa principal no és la 
millora d’Extremadura, sinó els efectes 
que la crisi econòmica ha tingut sobre el 
teixit d’empreses innovadores a Espanya, 
de manera que la bretxa de la regió amb la 
resta del país encara és pronunciada en 
termes d’innovació tecnològica. Aquesta 
tendència s’observa també en el procés de 
digitalització de l’economia extremenya.

Un pilar fonamental de les innovacions que estan 
implementant les empreses és el fenomen de la 
digitalització, que no afecta únicament al teixit 
empresarial, sinó al conjunt de la societat. Per això, 
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és cabdal que la població també pugui aprofitar 
les facilitats i el potencial d’aquestes noves tecno-
logies, ja que d’aquesta manera s’aconseguiria un 
augment de la competitivitat de les empreses i, 
sobretot, un increment de l’ocupació i de la quali-
tat d’aquesta ocupació. Per a això, s’ha creat un 
índex de competitivitat a partir d’una sèrie d’indi-
cadors que pretenen abraçar diversos aspectes, 
com ara els següents:

•  Accessibilitat: connexió fixa de les llars (ADSL, 
xarxa de cable, etc.) i mòbil (mitjançant smart-
phones o altres dispositius manuals).

•  Infraestructura: l’accés al contingut digital ve 
determinat en gran mesura per la infraestruc-

61	 Mitjana de velocitat de banda ampla ≥10 Mbps entre Càceres i Badajoz.
62	 Serveis de comunicació i accés a la informació, serveis relacionats amb la participació política i social, serveis rela-
cionats amb la vida professional, utilització de serveis relacionats amb viatges i allotjament, venda de béns o serveis 
(venda directa, mitjançant subhastes, etc.), banca electrònica, realització d’activitats d’aprenentatge a través d’inter-
net amb objectius professionals o privats i utilització d’algun espai d’emmagatzematge a internet per guardar fitxers 
amb objectius privats.

tura desplegada al territori. D’aquesta manera 
es recopilen indicadors relacionats amb la 
cobertura mòbil (4G), la cobertura fixa amb 
banda ampla (ADSL) i la velocitat de la conne-
xió (≥ 10 Mbps)61.

•  Ús per part dels particulars: ús d’internet per 
part dels ciutadans (d’entre 16-74 anys) en 
totes les seves aplicacions62, que van des de 
l’ús particular fins al professional, així com la 
freqüència d’aquest ús (almenys una vegada 
al trimestre).

•  Adopció per part de les empreses: la formació 
dels empleats en TIC, la contractació d’especia-
listes TIC, la connexió a internet o el fet de 

Font: INE

Rendiment segons els principals indicadors digitals (2016)
Dades expressades en % respecte del total d’habitatges, territori, població o empreses en cada cas
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tenir pàgina web, la interacció amb les Admi-
nistracions públiques per internet, l’ús de les 
xarxes socials i la implementació o no d’eines 
de gestió digitals (ERP).

D’acord amb els resultats obtinguts, el principal 
repte que la digitalització de l’economia extre-
menya té davant no és la dotació d’infraestruc-
tures o l’accessibilitat, ja que la diferència amb 
la resta d’Espanya no és gaire important i s’ha 
reduït significativament els últims anys. Tot i 
això, és cert que Extremadura ha de fer un esforç 
més gran per augmentar la penetració en el ter-
ritori de les tecnologies digitals més avançades, 
com són la tecnologia 4G i la fibra òptica. 

El problema principal és l’ús escàs que es fa de 
les tecnologies, tant per part de particulars com 
d’empreses. Extremadura se situa darrere de la 
mitjana nacional pel que fa a l’adopció de noves 
tecnologies, la contractació d’especialistes i la 
formació en TIC als empleats. Les dades extre-
menyes són positives i evolucionen favorable-
ment, especialment pel que fa a l’ús de les 
xarxes socials per part d’empreses i particulars, 
la qual cosa indica certa familiarització amb la 
digitalització i hauria de servir d’exemple per 
potenciar l’ús d’un altre tipus d’aplicacions (com 
la formació en línia, l’ús de xarxes socials de 
tipus professional, etc.). 

63	 Segons dades de la Comptabilitat Regional d’Espanya (INE), el sector industrial extremeny representa un 14,5% del 
VAB (2017), 3,6 punts per sota de la mitjana espanyola.
64	 El pes de la indústria manufacturera es redueix al 7,6% del VAB, gairebé la meitat que al conjunt del país (14,4%). 
Les activitats industrials no manufactureres, és a dir, energia (subministrament d’energia elèctrica i gas), medi ambi-
ent (subministrament d’aigua, sanejament, gestió de residus i descontaminació) i indústries extractives sumen un 
6,8% del VAB extremeny el 2017, davant el 3,7% de la mitjana espanyola.
65	 A tall d’exemple, la productivitat de la indústria manufacturera extremenya es caracteritza per la baixa producti-
vitat relativa (46.640 euros per empleat l’any 2016, una xifra un 33,3% inferior a la del conjunt del país).
66	 L’activitat de diverses iniciatives clúster s’ha reduït significativament els últims anys, tal com es pot apreciar en els 
continguts i en la programació d’activitats sense actualitzar en els portals web corresponents o fins i tot en el cessa-
ment de la seva activitat.

3.3.4. Clústers i vetes de mercat 
d’excel·lència extremenys

Les estructures clúster i les estratègies de 
cooperació són una eina valuosa per supe-
rar les estretors de la dimensió empresa-
rial petita i ampliar les possibilitats 
d’innovació, competitivitat i internaciona-
lització de la regió.

La menor especialització industrial63 i, en parti-
cular, l’escàs pes de les activitats manufacture-
res64 unit a un mercat intern reduït, una situació 
geogràfica perifèrica respecte dels principals 
mercats urbans del país, la dependència de l’Ad-
ministració pública i una estructura empresa-
rial caracteritzada per una dimensió petita i una 
productivitat menor65, així com l’aprofitament 
insuficient del sistema d’R+D+I regional, són 
factors que dificulten el desenvolupament de 
les estructures clúster a la regió.

Els clústers o les agrupacions empresarials 
innovadores són eines eficaces per corregir o 
superar aquestes limitacions i potenciar entre 
les empreses una cultura de cooperació que per-
meti abordar projectes més ambiciosos o de 
més nivell. L’Administració autonòmica ha lide-
rat o ha donat suport a iniciatives clúster que 
fomenten la innovació, la competitivitat i la 
internacionalització dels sectors econòmics, tot 
i que les diverses iniciatives impulsades en l’úl-
tima dècada no sempre han tingut recorregut o 
s’han consolidat66. En el marc de l’Estratègia 
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d’Especialització Intel·ligent d’Extremadura 
(RIS3 2014-2020), s’identifiquen quatre sectors 
d’excel·lència (agroalimentari, energia, turisme 
i salut), i cinc dominis cientificotecnològics 
(agronomia, biologia i ecologia; química, bio-
química i biotecnologia; ecodisseny i nous 
materials; electrònica i automàtica, i enginyeria 
de programari i ordinadors).

La regió disposa d’uns recursos agroalimenta-
ris, energètics i turístics amplis i diversos que 
han propiciat l’especialització productiva i el 
desenvolupament del teixit empresarial regio-
nal. A continuació, s’analitza el sector alimen-
tari com a veta de mercat d’excel·lència i tres 
clústers que són una referència per a la regió: el 
Clúster de l’Energia i el Clúster del Turisme (els 
dos únics exemples extremenys inclosos al 
Registre d’Agrupacions Empresarials Innovado-
res del Ministeri d’Economia, Indústria i Com-
petitivitat), i el Clúster del Suro, exemple 
d’especialització productiva.  

67	 Dades de la Comptabilitat Regional d’Espanya per a l’any 2017, INE.
68	 Segons dades de l’Actualització de l’Estratègia Industrial d’Extremadura (Junta d’Extremadura).

sector	agroalImentarI

El sector agroalimentari és el principal motor 
econòmic d’Extremadura. El sector agropecuari 
representa el 8,9% del VAB i el 10,5% de l’ocupa-
ció regional67 (6 i 6,5 punts més, respectivament, 
que la mitjana espanyola). A més, el sector ali-
mentari és la primera indústria extremenya 
amb una producció de 2.100 milions d’euros 
l’any 2016, que representa el 44,2% del total 
industrial68 (21,4 punts percentuals més que el 
conjunt del país). 

El protagonisme del sector agroalimentari aug-
menta si tenim en compte la projecció comer-
cial de les empreses extremenyes. A partir de 
les dades de 2017, els diversos productes agroa-
limentaris sumen un 57,1% del valor exportat, la 
proporció més elevada de les comunitats autò-
nomes (davant el 17% de la mitjana espanyola). 
El lideratge d’Extremadura s’aprecia en produc-
tes frescos, com les fruites de pinyol, però també 

40
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L’especialització extremenya en la indústria alimentària (2016) 
% Indústria alimentària respecte del total del sector industrial

Font: Estadística estructural d’empreses, INE.
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en aliments preparats, com les conserves de 
tomàquet.

Els avantatges adquirits en l’escenari del canvi 
climàtic –que afavoreix la implantació de cul-
tius i produccions des d’altres regions més afec-
tades per l’aridesa– i la major disponibilitat de 
recursos hídrics per atendre les demandes de 
regadiu reforcen la vocació agroalimentària 
d’Extremadura.

El Govern extremeny s’ha esforçat per donar 
més visibilitat als productes regionals de quali-
tat, incidint en la seguretat alimentària i els ali-
ments saludables i potenciant el valor de marca 
que millora les oportunitats de comercialització. 
El segell “Alimentos de Extremadura” engloba 

els productes de qualitat, les denominacions 
d’origen (vegeu la taula següent) i els productes 
ecològics d’Extremadura.

El desenvolupament del sector requereix aug-
mentar el valor afegit dels aliments extremenys 
mitjançant una major especialització en pro-
ductes de qualitat, així com superar l’atomitza-
ció dels petits productors a través de la 
cooperació o d’aliances que ampliïn les possibi-
litats d’innovació, de transformació i de comer-
cialització. Actualment, al sector agroalimentari 
hi manquen estructures clúster operatives, tot i 
que disposa de diversos centres de recerca inte-
grats amb el sistema d’innovació regional de la 
xarxa CICYTEX (analitzats en l’epígraf 3.3.2.) i 
d’empreses punteres en diversos camps. En 

% d’Extremadura en comparació amb 
el total d'exportacions espanyoles 

(valor acumulat del 2015 al 2017)

% en comparació amb el total 
d'exportacions extremenyes 

(valor acumulat del 2015 al 2017)
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aquesta línia, cal ressaltar el lideratge de les 
empreses extremenyes en la transformació69 
del tomàquet a escala d’Espanya i Europa, el salt 
qualitatiu que suposen les cooperatives de 
segon grau70 en les estratègies agrupades de 
producció i comercialització, i les aliances 
empresarials per millorar la competitivitat i la 
cadena de valor productiva71. 

clúster	de	l’energIa	d’extremadura

Segons dades de Red Eléctrica Española per a 
2016, Extremadura aporta el 7,6% de la genera-
ció elèctrica del país, més del doble del seu pes 
en el PIB72. El lideratge extremeny s’aprecia en 

69	 Les empreses del sector estan apostant per la innovació, amb una incidència particular en la millora de la qualitat 
dels productes (traçabilitat, higiene i procés d’elaboració) i l’aplicació de tecnologies innovadores (en el cultiu, la 
transformació i els nostres productes nous).
70	 En plena expansió, s’han convertit en referents destacats en la comercialització nacional i internacional de pro-
ductes extremenys (com el vi o la carn de xai) i en l’elaboració i la comercialització de marques pròpies de qualitat 
(com l’oli d’oliva verge extra o l’arròs que es produeixen a la regió).
71	 En aquest sentit, destaca el projecte del Complex Ibèric d’Extremadura, impulsat per sis indústries amb l’objectiu 
de crear un macroescorxador que es converteixi en una alternativa al sacrifici actual majoritari del porcí ibèric fora de 
la regió i compleixi les homologacions sanitàries necessàries per exportar als mercats asiàtics i americans.
72	 Un 3,5% del total del PIB d’Espanya, segons la Comptabilitat Regional Espanyola (INE) de 2017.

les energies renovables (solar), nuclear i hidro-
elèctrica, és a dir, contribueix a reduir la depen-
dència d’energies fòssils amb un impacte 
ambiental elevat i que repercuteixen negativa-
ment en la balança comercial exterior. Extre-
madura, juntament amb Andalusia, encapçala 
el rànquing de la producció d’energia solar tèr-
mica. Les plantes extremenyes van produir el 
37,7% de tota l’energia termosolar d’Espanya  
el 2016. Alhora, com a regió especialitzada en el 
sol, assoleix el tercer lloc en producció fotovol-
taica (per darrere d’Andalusia i Castella-la 
Manxa). Extremadura també encapçala la pro-
ducció d’energia nuclear, només per darrere de 
Catalunya. La central nuclear d’Almaraz va pro-
duir gairebé un terç de tota l’energia elèctrica 

Denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides  
a Extremadura (DOP i IGP)

Sectors Denominacions d’origen

Productes 
ramaders

DOP Dehesa de Extremadura (productes ibèrics de gla)
IGP Corderex (xais criats a la devesa extremenya)
IGP Ternera de Extremadura (criada a la devesa extremenya)
DOP Torta del Casar (llet crua d'ovella quallada amb card silvestre) 
DOP Quesos de La Serena (elaborat amb llet de les ovelles merines)
DOP Queso Ibores (elaborat amb llet crua de cabra)
DOP Miel Villuercas Ibores

Productes 
vegetals

DOP Pimentón de la Vera
DOP Gata-Hurdes (oli d'oliva verge extra)
DOP Cereza del Jerte

Begudes DOP Ribera del Guadiana (vi)

Font:.Aliments.d’Extremadura.(http://www.alimentosextremadura.com).
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d’origen nuclear del país. A més, més enllà de la 
presència de les grans empreses energètiques, 
el sector ha permès el desenvolupament d’un 
teixit empresarial propi. 

Davant de la paràlisi mostrada durant la crisi 
econòmica, la regió torna a ser un focus per a 
l’expansió de les energies renovables. Respecte 
d’això, es planeja l’entrada de l’energia eòlica73 
i la potenciació de la bioenergia amb l’aprofita-
ment dels amplis recursos de biomassa dispo-
nibles. Tot i això, l’energia solar fotovoltaica 
serà la que marcarà el futur proper de les reno-
vables. La materialització dels projectes plan-
tejats per les grans elèctriques74 suposaria 
incrementar un 123,2% la potència d’energia 
solar fotovoltaica instal·lada a Extremadura, és 

73	 El 15 de febrer del 2019 s’inaugura el Par Eòlic Merengue (Plasència), el qual serà el primer parc eòlic de la regió, 
promogut per Gas Natural Fenosa Renovables, amb una potència de 39,9 megavats.
74	 Iberdrola, en cooperació amb els promotors locals d’Ecoenergías del Guadiana, planeja construir la planta fotovol-
taica més gran a Europa, amb una capacitat de 431,34 MW (ampliables a 500). Endesa, a través de la seva filial Enel 
Green, està tramitant sis projectes fotovoltaics a Extremadura que sumen 260 MW de potència.
75	 Segons dades de Red Eléctrica per al 2016, l’energia fotovoltaica representa un 12% del total de la potència instal-
lada (561 MW).

a dir, fins als 1.253 MW75, que equivalen al 26,8% 
del total d’aquesta energia a Espanya.

La contribució energètica elevada d’Extremadura 
té l’origen en el protagonisme de la generació 
elèctrica davant de la demanda reduïda (per la 
seva dimensió demogràfica petita, però també 
per la menor activitat industrial). En aquest sen-
tit, la ràtio entre generació i demanda elèctrica se 
situa en el 423,7% el 2016, la més alta d’Espanya 
(seguida, a gran distància, per Castella i Lleó, amb 
un 228%). En termes relatius, la regió genera 
193 GWh per cada 10.000  habitants (la mitjana 
espanyola es redueix a 56 GWh). 

El Clúster de l’Energia va arrencar el 2008 com 
una iniciativa del Govern d’Extremadura per 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España (REE).

Total 
generació

neta

HidràulicaSolar 
fotovoltaica

Solar
tèrmica

40

30

20

10

0

Nuclear

37,7

27,5

13,4

6,6 7,6

Contribució d’Extremadura a la generació d’energia elèctrica a Espanya 
% del total d’electricitat produïda (GWh) durant el període 2011-2016



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 s94

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España (REE).

Generació per població (GWh/10.000 habitants)

Generació d’energia elèctrica: relació amb la demanda i la població
En %

Ràtio generació / demanda elèctrica
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impulsar el desenvolupament del sector ener-
gètic regional, amb una aposta per la competiti-
vitat i la innovació tecnològica de les empreses 
que formen part de la cadena de valor del sector. 
Actualment integra 80 membres entre empre-
ses i institucions. Les activitats del Clúster s’es-
tructuren en tres àrees de treball: R+D+I, 
internacionalització i formació especialitzada 
(recollides a la taula següent).   

Entre les prioritats del Clúster de l’Energia des-
taca el foment de les energies renovables, l’efici-
ència i l’autoconsum en el teixit empresarial, la 
qual cosa afavoreix la conversió de consumidors 
a productors energètics. Els sectors amb més 
potencial d’autoproducció energètica són 
l’agroalimentari (pel pes important que té a la 
regió), la indústria en general i altres activitats 
amb gran projecció, com ara les activitats turís-
tiques. Amb això es busca abaratir els costos 
productius, potenciar l’economia circular i 
ampliar les oportunitats per a les pimes, l’ocu-
pació i el desenvolupament territorial. Tanma-
teix, aquesta expansió estarà supeditada a la 
formulació d’una llei nacional d’autoconsum 

76	 Vegeu el portal: https://energiaextremadura.com

energètic que permeti superar els obstacles que 
puguin existir.

Altres instruments valuosos per al sector energè-
tic regional són l’Agència Extremenya per a la Ges-
tió Energètica (AGENEX) i el portal telemàtic 
“Energía de Extremadura”. L’AGENEX s’ocupa de la 
planificació energètica regional i posa un èmfasi 
especial en l’aprofitament dels recursos energè-
tics, el foment de les energies renovables, l’eficièn-
cia energètica i la millora del medi ambient. 
“Energía de Extremadura”76 és una iniciativa de 
divulgació del sector a la xarxa que des de 2013 
publica un anuari que conté informació valuosa 
per avaluar la marxa del sector i identificar els 
principals reptes i projectes en curs, amb la partici-
pació dels principals actors energètics de la regió.

clúster	del	turIsme	d’extremadura

El Clúster va sorgir l’any 2009 amb la finalitat de 
promoure el desenvolupament turístic de la 
regió mitjançant una aposta per la cooperació, 
la competitivitat i la innovació empresarial, i 

Àrees de treball del Clúster de l’Energia d’Extremadura

Àrees Activitats

R+D+I

Recerca de noves tecnologies
Aliances publicoprivades
Consorcis nacionals, regionals i internacionals
Assessorament en ajuts públics R+D+I
Col·laboracions amb centres tecnològics

Internacionalització
Desenvolupament d'estratègies comercials a mercats exteriors
Recerca de finançament en organismes internacionals
Mecanismes de cooperació: licitacions internacionals

Formació  
especialitzada

Identificació de les demandes dels agents que conformen el sector
Cursos de formació per a la qualificació tècnica dels seus professionals
Gestió d'ajuts en el Govern d'Extremadura en matèria formativa
Participació en projectes europeus d'àmbit formatiu

Font:.Elaboració.pròpia.a.partir.de.dades.del.Clúster.de.l’Energia.d’Extremadura.(http://www.energiaextremadura.org).
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d’incorporar-hi els principals agents (associa-
cions empresarials relacionades amb les activi-
tats turístiques i d’hostaleria, organismes 
públics i centres tecnològics d’investigació). A 
partir del 2011 s’ha centrat en la captació d’em-
preses amb projectes innovadors (principal-
ment pimes). El Clúster integra la cadena de 
valor del sector, començant pels allotjaments 
(urbans i rurals), els serveis de consultoria, for-
mació i informació turística, les agències de 
viatge i els operadors turístics, així com altres 
activitats properes (restauració, transport, 
comunicació, màrqueting, salut i bellesa, etc.). 
Pel que fa a les vetes de mercat o segments, la 
regió s’especialitza en el turisme urbà i cultural, 
el turisme rural i de natura, gastronomia i altres 
activitats de valor afegit elevat (turisme termal 
i de salut, cinegètic, etc.).

Un dels objectius principals del clúster és contri-
buir a un model turístic sostenible, que combini 
la preservació i la valoració dels recursos medi-

77	 En aquest sentit, la Xarxa Extremenya de Desenvolupament Rural (REDEX) és un dels socis del clúster.
78	 Amb empreses innovadores especialitzades en la prestació de serveis tecnològics, com és el cas d’Optitur.

ambientals i fomenti l’eficiència energètica i la 
implantació de les energies renovables a les 
empreses turístiques. Alhora, persegueix un des-
envolupament territorial equilibrat77 en què el 
turisme rural i de natura tingui un paper clau en 
la fixació de la població rural. En el pla social, pro-
mou la formació, la qualificació, l’autoocupació i 
l’emprenedoria, amb un èmfasi especial en els 
col·lectius més desfavorits (dones, joves, aturats 
de llarga durada i discapacitats). En l’àmbit eco-
nòmic, el clúster turístic fa tasques de vigilància 
estratègica (recopilació d’informació i estudis 
d’interès per al sector), dona suport a la innova-
ció (de productes i serveis turístics i la seva 
comercialització) i la internacionalització de les 
empreses (mitjançant la cooperació amb les acci-
ons de comerç exterior de les Administracions 
públiques). L’estímul de la innovació es canalitza 
en un model de triple hèlix que relaciona els cen-
tres de coneixement (Universitat d’Extremadura, 
FUNDECYT-PCTEX, CICYTEX, Extremadura Avante), 
el teixit empresarial extremeny78 i l’Adminis-

Viatgers de l’estrangerViatgers d’Espanya
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Principals destinacions turístiques d’Extremadura
% del nombre total de viatgers de 2017

Font: Enquesta d’ocupació hotelera (INE).

Badajoz Cáceres

Badajoz  13,9

Trujillo  4,5

Plasència   7,3

Càceres  19,5
Mèrida  17,2

Resta província Badajoz  18,7Resta província Càceres  18,9

tració regional (Govern autonòmic, diputacions, 
ajuntaments, etc.).

L’auge del sector es comprova en el creixement 
dels fluxos turístics. Segons les dades de l’En-
questa d’Ocupació Hotelera, el nombre de viat-
gers que van visitar Extremadura l’any 2017 va 
ascendir a 1.376.671, fet que suposa un nou 
màxim històric79. El mercat turístic d’interior es 
caracteritza pel predomini del turisme nacional 
(83,1% del total de viatgers d’Extremadura), tot i 
que l’internacional ha crescut amb més força (el 
nombre de viatgers amb origen a l’estranger es 
va incrementar un 67,1% entre 1999 i 2017, 
davant del 27,6% dels viatgers procedents d’Es-
panya).

El sector turístic es polaritza al voltant dels cen-
tres urbans principals i de major interès histori-

79	 Aquesta xifra augmenta fins a 1.769.482 viatgers si tenim en compte els viatgers en allotjaments rurals (191.647), 
càmpings (122.304), apartaments turístics (65.786) i albergs (12.869).

coartístic i cultural. Pel que fa a això, les ciutats 
de Càceres (seu del clúster turístic) i Mèrida 
encapçalen el rànquing regional (amb el 19,5% i 
el 17,2% dels viatgers rebuts el 2017, respectiva-
ment). Altres nuclis destacats són Badajoz, Pla-
sència i Trujillo (els dos últims a la província de 
Càceres). Però més enllà d’aquests centres, la 
projecció de les activitats turístiques s’aprecia 
en la rellevància que assoleix a la resta del terri-
tori (un 37,6% dels viatgers i un 42,4% de les per-
noctacions).

En termes comparats, el pes turístic d’Extrema-
dura és discret (un 1,3% del total de viatgers a 
Espanya el 2017 i el 0,7% de les pernoctacions). 
La ràtio de turistes respecte de la població és 
també inferior (96 viatgers per cada 100 resi-
dents, davant dels 126 de la mitjana espanyola) i 
se situa darrere de la d’altres comunitats autò-
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nomes de l’interior80. El desenvolupament del 
sector turístic, a més d’aprofitar la diversitat i l’alt 
valor ecològic i cultural dels recursos turístics, 
requereix incrementar l’esforç inversor i la profes-
sionalització del sector, intensificar la promoció 
turística i millorar l’accessibilitat de la regió en les 
xarxes de transports modernes (particularment a 
la xarxa d’alta velocitat).

Com que és conscient dels grans potencials i rep-
tes del sector, el Govern d’Extremadura impulsa el 
Pla Turístic 2017-2020, que té com a objectius 
estratègics assolir una major dimensió econòmica 
(en termes d’ocupació i activitat), incrementar les 
magnituds del sector (viatgers, pernoctacions, 
despesa i estada mitjana), potenciar la marca 
turística regional, afavorir la sostenibilitat socio-
econòmica i ambiental (de les destinacions i els 
productes turístics), donar suport a la competitivi-
tat de les empreses (qualitat, innovació i especia-
lització) i la difusió de les TIC (particularment, en la 
promoció i comercialització), millorar la capacita-

80	 La ràtio de viatgers per residents arriba a 144 a Castella i Lleó, 127 a l’Aragó i 120 a la Rioja. La ràtio d’Extremadura 
coincideix amb la de Navarra (96) i entre les de les comunitats d’interior únicament és superior a la de Castella-la 
Manxa (88).

ció i ocupabilitat dels professionals i posicionar la 
regió com a referent en matèria d’accessibilitat 
turística.

clúster	del	suro		

El significat del sector del suro s’aprecia en el 
protagonisme que aconsegueix en el comerç 
exterior de la regió. El suro i les seves manufac-
tures concentren el 8,4% del total del valor 
exportat el 2017, 1,4 punts més que el 2007. 
Extremadura representa el 55,2% de totes les 
exportacions del sector en el conjunt d’Espanya, 
17,8 punts més que el 2007. Les exportacions 
extremenyes del suro s’han incrementat un 
69,7% entre 2007 i 2017, mentre que a la resta 
del país han retrocedit un 17,7%. Pel que fa als 
subproductes exportats, predominen la matèria 
primera del suro natural (en brut o escorçada), 
amb un 50,4% de les exportacions, tot i que 
guanyen terreny els productes transformats, 

Resta d’EspanyaExtremadura
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com les manufactures de suro natural (un 
39,5%) i el suro aglomerat (un 10,1%), que aug-
menten 9,2 i 3 punts percentuals, respectiva-
ment, respecte del 2007. 

El valor del sector s’aprecia en la transformació 
de la matèria primera en diversos productes 
(com ara els materials de qualitat per al sector 
de l’hàbitat, les manufactures i els béns de con-
sum, etc.), però també en les activitats de silvi-
cultura, crucials per a la conservació de la 
sureda i de la devesa com a paisatge de gran 
valor ecocultural i turístic d’Extremadura.

L’especialització elevada en el sector del suro 
s’ha traduït en el desenvolupament d’un clúster 
propi que integra de forma vertical el sector a 
escala regional, però també amb projecció naci-
onal i internacional, a més de fomentar les rela-
cions horitzontals de la cadena de valor. 
L’ASECOR (Agrupació “Sanvicenteña” d’Empresa-
ris del Suro), un dels grups principals d’empre-
ses del sector a escala d’Espanya81, impulsa el 
Clúster del Suro des de 2007 amb l’objectiu de 
millorar la competitivitat i la internacionalitza-
ció del sector i incrementar el valor afegit a tra-
vés de la transformació dels subproductes 
d’exportació. Per a això, potencia les relacions de 
cooperació entre les empreses sureres i altres 
activitats connexes (productors primaris, propi-
etaris de celler, etc.) i el treball en xarxa82. San 
Vicente de Alcántara, seu del clúster, està consi-
derada la Capital Nacional del Suro.

La triple hèlix del sector es completa en l’àmbit 
tecnològic a través de l’Institut del Suro, la 
Fusta i el Carbó Vegetal (ICMC), integrat a la 
xarxa autonòmica CICYTEX. L’institut és un 
referent nacional i internacional en la investi-
gació del suro i destaca pequè dona suport a la 
investigació en la diversificació de productes 

81	 Actualment compta amb 53 empreses afiliades del sector del suro procedents tant de les províncies extremenyes 
de Badajoz i Càceres com d’altres províncies productores, com ara Castelló, Girona, Navarra, Toledo, Salamanca,  
Ourense, Ciudad Real, Cadis, Huelva i Sevilla. 
82	 Membre de la Federació Nacional d’Associacions Sureres (FEDACOR), de la Xarxa Europea de Territoris Surers  
(RETECORK) i de la Confederació Europea del Suro (CELIEGE).
83	 Sobre això, l’ICMC desenvolupa tres línies d’investigació: substàncies bioactives del suro, millores tecnològiques 
del tap de suro i implementació del suro en el sector de la construcció.

obtinguts a partir d’aquesta matèria primera i 
la seva comercialització83.

3.4. Sostenibilitat ambiental
Extremadura és una regió extensa i rica en 
recursos ambientals, amb un petjada ecològica 
baixa i una pressió humana menor que, al cos-
tat del protagonisme del medi rural, han afavo-
rit la conservació del patrimoni natural heretat. 
L’abundància i qualitat de les àrees naturals pro-
tegides, el patrimoni de la devesa, els recursos 
hídrics abundants i els potencials elevats en 
energies renovables són actius valuosos per 
fomentar un desenvolupament més sostenible i 
territorialment més equilibrat, basat en l’econo-
mia verda i circular.

3.4.1. Indicadors ambientals

El diagnòstic ambiental d’Extremadura té en 
compte els indicadors d’ocupació del sòl, els 
recursos hídrics, les àrees protegides i la biodi-
versitat regional i les fonts d’energia i els gasos 
d’efecte hivernacle, que s’analitzen a conti-
nuació.

ocuPacIó	del	sòl

Extremadura es caracteritza per la menor 
pressió de les activitats urbanes i econò-
miques i les infraestructures en el terri-
tori, però l’increment de la superfície 
artificial durant les últimes dècades 
supera la mitjana espanyola.
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Segons les dades de Corine Land Cover, de l’Ins-
titut Geogràfic Nacional84, Extremadura és la 
comunitat autònoma amb menys percentatge 
de superfície artificial (un 1,05%). Tot i això, en 
termes per.capita ocupa el quart lloc, amb una 
ràtio de 39,6 hectàrees construïdes per 
1.000 habitants. A més, és la tercera regió que 
ha incrementat més la superfície artificial (un 
87,6% en el període 1987-2011). 

Pràcticament tota la superfície té un aprofita-
ment agropecuari i forestal, majoritàriament 
extensiu, i només un 6,6% del territori es corres-
pon amb altres usos del sòl (5,1 punts percentu-
als per sota de la mitjana espanyola). Dins 
d’aquest grup, els usos no agraris es redueixen a 
un 2,9%, gairebé la mateixa proporció que la 
superfície d’aigües interiors (2,7%). La vocació 
ramadera de la regió, en consonància amb les 
condicions físiques i bioclimàtiques, es com-
prova en el predomini de la superfície dedicada 
a pastures, que abraça més de la meitat del ter-

84	 Analitzats en l’informe “25 años de urbanización en España (1987-2011)”, de l’Observatori de la Sostenibilitat.

ritori (35,6 punts percentuals per sobre de la 
mitjana espanyola). La superfície forestal és 
menys representativa (un 15,9%, davant del 
38,1% al conjunt del país), tot i que la devesa 
arbrada és l’aprofitament de pastures per al 
bestiar més característic de la regió. 

Les terres de cultius ocupen una quarta part de 
la superfície, una xifra que se situa 8,3 punts 
percentuals per sota de la mitjana espanyola. 
L’olivera és el cultiu més destacat, amb un 33,9% 
de la superfície conreada, i amb la vinya sumen 
un 43,8% (18,4 punts percentuals més que la 
proporció d’aquests cultius llenyosos a Espa-
nya). Els cereals de gra són el segon grup de cul-
tius més rellevant, amb un 32,3% de la superfície, 
tot i que se situen 11,1 punts percentuals per 
sota de la mitjana espanyola. El protagonisme 
dels cultius llenyosos mediterranis i, en general, 
la varietat de cultius aporten qualitat i diversi-
tat als paisatges agraris extremenys.
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Font: Enquesta sobre superfícies i rendiments de cultius (ESYRCE), MAPAMA.
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El declivi de l’activitat agrària es mani-
festa en el territori en l’abandonament de 
terres de cultiu, que a vegades danya la 
biodiversitat dels ecosistemes integrats. 
L’expansió del regadiu i dels usos més 
intensius té un impacte en la contamina-
ció i el deteriorament dels paisatges agro-
ambientals.   

La regressió del sector agrari en els últims anys 
es comprova en la superfície conreada. Segons 
les dades d’ESYRCE 2017 (MAPAMA), la superfí-
cie de les terres de cultiu ha retrocedit un 20% 
en el període 2004-2017, 16,6 punts percentuals 
més que la mitjana espanyola. L’abandonament 
del camp també es comprova en la disminució 
de les unitats de treball del sector agrari (UTA) 
–un 9,6% entre 2003 i 2016–, però a un ritme 

85	  Les terres dedicades a guaret s’han reduït un 48% entre 2004 i 2017, és a dir, 216.592 hectàrees menys, que equi-
valen a un 82% del total de les terres per a cultiu retirades en l’esmentat període.

sensiblement inferior al que registra la mitjana 
espanyola (un 19,7%).

A més, el sector agrari extremeny està experi-
mentant un procés de transformació, carac-
teritzat per l’expansió del regadiu i per 
l’especialització progressiva en produccions 
més intensives. En aquest sentit, la superfície 
conreada regada s’ha incrementat un 33,7% 
entre 2004 i 2017 (69.303 hectàrees més), una 
xifra que es troba sensiblement per sobre del 
creixement experimentat pel conjunt del país 
(un 11,4%). El regadiu representa el 25,9% de les 
terres de conreu, 4,4 punts per sobre de la mit-
jana espanyola. Alhora, la disminució acusada 
de les terres de guaret en els últims anys85 
també evidencia el caràcter més intensiu que 
està adquirint l’agricultura extremenya. 
Aquests canvis contribueixen a una major com-
petitivitat del sector, però també eleven la 
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Font: Enquesta sobre superfícies i rendiments de cultius (ESYRCE), MAGRAMA.
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dependència respecte a les entrades industrials 
emprades en les produccions86, augmenten la 
pressió sobre els recursos hídrics, generen més 
contaminació edàfica i dels aqüífers, perjudi-
quen la biodiversitat i resten qualitat als pai-
satges agropecuaris antropitzats.

L’agricultura ecològica i els productes agropecu-
aris de qualitat amb denominació o indicació 
geogràfica es plantegen com una de les princi-
pals alternatives per millorar la sostenibilitat i el 
valor afegit del sector. Segons les dades disponi-

86	 A tall d’exemple, el consum de fertilitzants s’ha incrementat un 43,3% entre 2013 i 2017, 28 punts més que la mitja-
na espanyola.

bles del MAPAMA per al 2015, la superfície agrà-
ria ecològica és de 93.024 hectàrees, cosa que 
suposa un increment del 38,1% respecte del 
2005. Aquest creixement, però, ha estat inferior 
a la mitjana espanyola (un 143,8% en el període 
concret), on Extremadura aporta un 4,7% del 
total de la superfície ecològica del país, molt 
lluny del protagonisme d’Andalusia (un 51,4%). 
Pel que fa a les produccions ramaderes ecològi-
ques certificades, la contribució és del 7,1% del 
total del país.

Extremadura
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recursos	hídrIcs

Amb més d’una quarta part de la capacitat 
d’aigua en embassaments, Extremadura es 
posiciona com la primera reserva d’aigua del 
país. Els recursos hídrics són essencials per 
al desenvolupament econòmic (particular-
ment, els sectors agrari i turístic). La regió ha 
de millorar la gestió de l’aigua, amb una 
reducció de les pèrdues de la xarxa de prove-
ïment i el foment d’un ús més responsable.

Extremadura és la comunitat autònoma amb 
major capacitat d’aigua en embassaments, 14.219 
hectòmetres cúbics, el 25,4% del total d’Espanya. 
En termes d’aigua en embassaments efectiva, el 
seu pes puja fins al 27,4% del total del país (mit-
jana dels últims 10 anys durant el mes d’abril). La 

87	 Sumen una capacitat de 11.286 hm3 i d’aigua en embassaments de 7.906 hm3.
88	 Sobre això, la regió compta amb 53 zones de bany naturals i 1.500 km de costa interior dels embassaments, i l’úni-
ca platja fluvial a Espanya amb bandera blava. Aquests recursos hídrics han propiciat el desenvolupament de les ac-
tivitats nàutiques, el barranquisme i les aigües termals, entre altres vetes de mercat turístiques.

magnitud de la regió es pot comprovar al mapa 
de la pàgina anterior, on Extremadura disposa de 
més capacitat i aigua en embassaments que la 
suma de Galícia, Comunitat Valenciana, Catalu-
nya, Madrid, Navarra, Cantàbria, Astúries, País 
Basc, Múrcia i la Rioja87.

Els recursos hídrics són un valuós actiu econòmic, 
particularment per al sector agrari, tenint en 
compte els condicionants de la marcada sequera 
estival mediterrània i l’impacte del canvi climàtic 
(en l’alteració dels cicles de l’aigua, les sequeres o 
el major estrès hídric). L’aigua també és un desta-
cat recurs energètic (aprofitament hidroelèctric) 
i turístic88 de la regió.

El diagnòstic de la gestió de l’aigua a Extrema-
dura considera les variables d’eficiència de la 
xarxa de distribució i el nivell de consum. Les 

Eficiència de la xarxa de distribució (2000-2014)
% de pèrdues respecte del total d’aigua subministrada

Font: Enquesta sobre el subministrament i sanejament de l’aigua, INE.
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pèrdues89 en els sistemes de subministrament 
d’aigua són del 24% el 2014 (últim any disponi-
ble), gairebé 9 punts per sobre de la mitjana 
espanyola. En termes per. capita, les pèrdues 
equivalen a 63 litres per habitant cada dia 
(davant dels 38 litres del conjunt del país); per 
tant, és la segona comunitat amb més pèrdues. 
A més, aquesta situació ha empitjorat en els 
últims anys (l’any 2009, les pèrdues eren del 
17,7%).

L’any 2014, el consum d’aigua a les llars va pujar 
a 125 litres diaris per habitant, en línia amb 
altres comunitats de l’entorn (Andalusia i Caste-
lla-la Manxa) i set litres per sota de la mitjana del  

89	 Aquesta és una dada relacionada amb les pèrdues reals (per fugues, trencaments o avaries de la xarxa); si també 
s’inclouen les pèrdues aparents, aquesta xifra s’eleva al 35,1%.
90	 Regulades a la Llei 9/2006 de la Xarxa d’Àrees Protegides d’Extremadura.

país. En  els últims anys s’ha reduït el consum per.
capita, que avui és un 20,6% menys que el 2000.

bIodIversItat	I	ProteccIó	medIambIental

Extremadura té una xarxa diversa d’àrees 
protegides amb un valor natural elevat. La 
devesa és el paisatge ecocultural i agroam-
biental emblemàtic de la regió.

Les àrees protegides90 a Extremadura es distri-
bueixen en dos grups de tipologies: els Espais 
Naturals Protegits i la Xarxa Ecològica Europea  
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Natura 2000. El Parc Nacional de Monfragüe91 
es considera una de les àrees més extenses i 
més ben conservades de muntanya mediterrà-
nia del món, reconegut des de 2003 per la 
UNESCO com a reserva de la biosfera. La xarxa 
d’Espais Naturals Protegits (ENP) es completa 
amb 10 figures d’àmbit autonòmic. Els més 
rellevants, tenint en compte el seu menor grau 
de transformació antròpica i valor ecològic i 
paisatgístic, són els parcs naturals de Cornalvo 
i Tajo Internacional i la reserva natural Gar-
ganta de los Infiernos. Les Zones d’Interès Regio-

91	 Espai natural de 18.396 hectàrees poc transformat i de gran valor per la singularitat de la fauna, la flora i les for-
macions geomorfològiques que inclou o la representativitat dels seus ecosistemes. L’únic de la regió en què la con-
servació és d’interès general en l’àmbit estatal.
92	 La regió té quatre Zones d’Interès Regional declarades: Llanos de Cáceres-Sierra de Fuentes, Sierra de San Pedro, 
Sierra Grande de Hornachos i Embalse de Orellana-Sierra de Pela, que sumen un total de 240.000 hectàrees protegi-
des.
93	 Només un 4,4% del total de la superfície dels Espais Naturals Protegits.
94	 Exemplars o agrupacions d’arbres seleccionats per les seves característiques destacables (edat, mida, història o 
valor cultural, bellesa, ubicació o altres característiques similars).

nal92, tot i que s’incloguin a Xarxa Natura 2000, 
també estan declarades com a Espai Natural 
Protegit per la seva singularitat, fragilitat i 
interès ambiental. La resta de figures tenen 
una dimensió reduïda93, però alhora un alt 
valor qualitatiu per la seva raresa o interès 
regional (monuments naturals, paisatges pro-
tegits, llocs d’interès científic i arbres singu-
lars)94, significat a escala local (Parc Periurbà de 
Conservació i Oci) o per la seva funció com a 
eixos de continuïtat i integració (Corredors 
Ecològics i de Biodiversitat, i Corredors Ecocul-
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% de superfície terrestre per comunitats autònomes
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turals associats a les carrerades o vies pecuà-
ries). En conjunt, els Espais Naturals ocupen 
una superfície de 316.000 hectàrees, que equi-
val al 8% del territori extremeny. 

La Xarxa Natura 2000 d’Extremadura la formen 
89 Zones Especials de Conservació (ZEC)95 i 71 
Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), 
que ocupen un 30,3% de la superfície regional 
(1.264.288 hectàrees), per sobre de la mitjana 
del territori espanyol (27,3%) i que la convertei-
xen en la cinquena comunitat autònoma amb 
més superfície protegida (únicament superada 
per comunitats de major dimensió territorial 
com són Andalusia, Castella i Lleó, Castella-la 
Manxa i Aragó). El Pla Director96 regional és 
l’instrument per a la gestió de la Xarxa Natura 
2000, que tracta de combinar la conservació 
d’aquests espais amb el desenvolupament de 
les activitats sostenibles en el medi rural.  

La devesa97 és el paisatge distintiu d’Extrema-
dura, tant per la seva extensió (més de 1,4 mi -
lions d’hectàrees98, aproximadament un 35% 
 del territori extremeny i gairebé un terç del total 

95	 Segons el Decret 110/2015 pel qual es regula la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 a Extremadura, tots els Llocs 
d’Importància Comunitària (LIC) declarats a la regió passen a denominar-se ZEC quan se’n publiquen els plans de 
gestió.
96	 Contemplat al Decret 110/2015, de 19 de maig, pel qual es regula la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 a Extre-
madura.
97	 Es tracta d’un paisatge silvopastoral o bosc mediterrani aclarit, de gran valor ecocultural i biodiversitat, on la in-
tervenció humana mil·lenària conjuga un aprofitament agropecuari compatible amb els recursos del medi. L’alzina i, 
en segon lloc, la surera són els arbres emblemàtics de la devesa, tot i que també es poden trobar deveses de roure en 
àrees serranes o de més alçada. Es poden diferenciar diversos tipus de paisatge i ecosistemes, que van des de les de-
veses forestals amb una densitat d’arbrat elevada (20-40 arbres/ha) fins a les deveses de matolls i pastures.
98	 Aquesta superfície s’amplia fins als 2 milions d’hectàrees si es tenen en compte les àrees adevesades de matoll o 
de menor densitat arbòria (per sota dels cinc exemplars per hectàrea).
99	 La presència de la cigonya negra, l’àguila imperial o el voltor negre prova la qualitat dels ecosistemes de la devesa 
extremenya.
100	Associades a les races autòctones i denominacions d’origen i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), com són 
el pernil ibèric de gla i altres productes associats a la Denominació “Dehesa de Extremadura”, la IGP Corderex per bens 
que neixen a la devesa extremenya o la IGP “Ternera de Extremadura” per a carns de boví criat a les deveses.

de la superfície adevesada d’Espanya i Portugal)  
com per les seves funcions ecològiques, paisat-
gístiques i socioeconòmiques, crucials per al 
desenvolupament rural i que la fan mereixedora 
de la consideració de Sistema d’Alt Valor Natural 
de la Unió Europea. Les principals deveses extre-
menyes s’integren en la xarxa d’espais protegits 
de la Xarxa Natura 2000 amb l’objectiu de pre-
servar la diversitat i la riquesa de la flora i la 
fauna99. L’aprofitament sostenible ha permès el 
desenvolupament d’una ramaderia extensiva 
amb produccions de valor afegit elevat100. L’Ad-
ministració autonòmica promou diverses inicia-
tives relacionades amb la devesa, entre les quals 
destaca l’Observatori “Dehesa y Montado” dins 
de la xarxa CICYTEX, que té en compte la conti-
nuïtat transfronterera ( ja que inclou també la 
devesa de l’Alentejo o montado portuguès) i a 
través de la seva plataforma web promou les 
consultes i l’intercanvi d’informació valuosa 
entre els agents implicats en la conservació i la 
gestió (difusió de bones pràctiques en el maneig 
i la regeneració de l’ecosistema, recomanacions 
per prevenir les malalties i l’amenaça de la seca, 
iniciatives d’R+D+I, etc.).
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energIa	I	gasos	d’efecte	hIvernacle

L’impuls de les energies renovables s’ha sus-
tentat en la solar tèrmica i la fotovoltaica i, 
en menys grau, en la producció hidràulica. 
Però el pes de l’energia nuclear segueix sent 
molt acusat i hi ha una manca de desenvo-
lupament de l’energia eòlica i de l’aprofita-
ment d’altres alternatives, com la biomassa.  

Extremadura és la quarta comunitat que aporta 
més potència elèctrica renovable i la cinquena en 
generació renovable (un 7,8% i un 5,7% del total 
del país, respectivament). En termes relatius, 
però, les renovables només contribueixen a un 
27,3% del total de la generació elèctrica re  gional, 
11,6 punts per sota de la mitjana espanyola (i en 
el lloc onzè de les comunitats autònomes).

101	 No obstant això, el 15 de febrer del 2019 s’inaugura el Parc Eòlic Merengue a Plasència, el qual serà el primer parc 
eòlic de la regió, promogut per Gas Natural Fenosa Renovables, amb una potència de 39,9 megavats.

En el primer gràfic de la pàgina següent s’ana-
litza la combinació de producció energètica. Des-
taca l’energia nuclear, que l’any 2016 va produir el 
72,2% de tota l’energia elèctrica generada a la 
regió (davant del 21,4% a la mitjana del país). En 
l’àmbit de les renovables destaquen l’energia 
solar tèrmica i la fotovoltaica amb un pes agre-
gat que arriba al 14,4% de l’energia elèctrica 
generada (el triple que la mitjana espanyola) i 
destaca també la hidràulica (un 12%, 3 punts per 
sota de la mitjana nacional). Però la regió no pro-
dueix energia eòlica, la qual cosa influeix en el 
pes menor de les renovables101. Així mateix, la 
generació a través de combustibles fòssils és 
insignificant (un 0,2% per cogeneració), a dife-
rència del gran pes que aquestes fonts d’energia 
tenen en el conjunt del país (un 37,9% de la gene-
ració elèctrica), la qual cosa redueix l’impacte 
dels gasos d’efecte hivernacle. 
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Els gasos d’efecte hivernacle (GEH) es xifren en 
8.365 quilotones equivalents de diòxid de car-
boni (2016). Extremadura és la comunitat autò-
noma on les emissions han crescut més, un 
52,8% entre 1990 i 2016 (22,4 punts més que la 
mitjana espanyola), tot i que és la quarta regió 
que menys emissions genera dins del conjunt 
nacional. L’any 2007 es va assolir el màxim 
d’emissions, 9.488 quilotones, xifra que poste-
riorment va baixar per l’impacte de la crisi (un 
18,3% menys el 2013 que el 2007). No obstant 
això, la reactivació econòmica dels últims anys 
s’ha traduït en un nou repunt de les emissions, 
un 8% entre 2013 i 2016, sensiblement per sobre 
del conjunt del país (0,6%). En termes per.capita 
es generen 7,7 tones de CO2 equivalent per habi-
tant i any, lleugerament per sobre de la mitjana 
espanyola (7 tones).

3.4.2. L’aposta extremenya per 
l’economia verda i circular

L’Administració autonòmica lidera una estratègia 
que aspira a posicionar la regió com a referent 
internacional en economia verda i circular. L’ano-
menada Estratègia 2030 segueix els objectius de 
l’Estratègia de Canvi Climàtic d’Extremadura 2013-
2020 i els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble 2015-2030 de l’ONU. Per a això, cal avançar cap 
a un model productiu sostenible i adaptat al canvi 
climàtic. La valoració dels recursos agroambien-
tals (deveses i muntanyes), l’ús d’energies netes i la 
potenciació de les tecnologies agroecològiques 
punteres són alguns vectors d’oportunitat que 
poden materialitzar-se en nous llocs de treball i 
negocis verds. Alhora, aquest canvi requereix la 
innovació de la societat en factors clau com la 
crea tivitat i la potenciació del talent en el model 
educatiu, l’emprenedoria col·laborativa i la partici-
pació i el compromís de la ciutadania. A continua-
ció, es detallen els reptes identificats en el Pla 
d’Acció “Estrategia 2030 de economía verde y cir-
cular”, ordenats per àmbits d’actuació.

Reptes d’Extremadura en economia verda i circular

Àmbits Reptes

Territorials

Adaptació i mitigació del canvi climàtic: reduir l’emissió de GEH amb 
l’emmagatzematge i la fixació de carboni als sòls, disminuir l’ús de combustibles 
fòssils i de fertilitzants de síntesi en l’activitat agrària, adaptar els cultius a la 
variabilitat climàtica, etc.

Gestió sostenible i eficient dels recursos hídrics, conciliant els diversos interessos.

Prevenció del deteriorament i restauració dels ecosistemes degradats (en especial 
mantenint usos del sòl poc intensius en àrees agràries d’alt valor natural).

Reducció del consum energètic i increment de la producció d’energies renovables per 
mitjà de la creació de xarxes intel·ligents de producció i consum a escala local i la 
capacitació professional i tecnològica en energies renovables.

Lluita contra el despoblament amb polítiques que fomentin la qualitat de vida i 
fixació de la població en el medi rural, l’equilibri territorial i el retorn de la població 
emigrant. 
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Reptes d’Extremadura en economia verda i circular

Font:.“Extremadura.2030..Verde.y.Circular”.

Àmbits Reptes

Model 
productiu/
Mercats

Increment de la competitivitat en el mercat de les iniciatives verdes i circulars  
(marc normatiu i econòmic i sistema d'innovació regional que estimuli 
l'emprenedoria verda).

Disminució de la dependència d'importacions manufacturades impulsant  
les activitats de transformació a la regió.

Suport de la innovació en el sector agroalimentari que contribueixi a la gestió 
sostenible dels recursos naturals, potenciï els mercats de circuit curt i estimuli  
la innovació en la producció, comercialització i difusió.

Desenvolupament de les potencialitats de la gestió de residus (increment del 
reciclatge i recuperació de residus sòlids urbans, reducció de bioresidus, etc.).

Impuls de l'ecodisseny en els processos productius que afavoreixin la transició  
cap a l'economia circular (eficiència energètica, l'ús de materials renovables  
i de proximitat, el reciclatge, la reparació i la reutilització de components). 

Administració

Facilitació des dels poders públics de noves fórmules d'emprenedoria i nous models 
de negoci. 

Generació de noves economies des de l'Administració (nova fiscalitat i gestió dels 
fons europeus que potenciï les activitats de l'economia verda i circular).

Ús d'eines incentivadores de la circularitat, com ara la compra pública innovadora  
i verda. 

Reformes per al treball en xarxa i l'aliança per a la defensa d'interessos comuns. 

Ciutadania

Foment d'un consum més responsable i conscient amb l'entorn (consum  
de proximitat, orientació eco de les mercaderies adquirides, economia col·laborativa, 
prolongació de la vida útil dels productes, etc.).

Reptes de comunicació per a la difusió social de bones pràctiques en estils de vida 
sostenibles (consum, urbanisme, mobilitat, salut).

Reptes d'informació i connexió amb Portugal dins de la bioregió del sud-oest  
d'Europa.  

Reptes d'aprenentatge permanent de la societat i educació en una economia verda 
inclusiva.
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4. Balanç estratègic  
i línies d’acció
L’objecte d’aquest capítol és resumir les conclu-
sions que es desprenen de les seccions anteriors 
en un balanç ordenat de debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats (DAFO) que proporci-
oni una instantània actual de la posició compe-
titiva d’Extremadura i del seu potencial a mitjà i 
llarg termini. 

Les debilitats i les fortaleses són elements de 
caràcter intern a la regió que els agents locals 
poden controlar, corregir o reforçar. Tot i això, les 
amenaces i oportunitats són elements d’entorn 
extern, aliens al control dels agents locals, però 
que aquests agents poden evitar (és el cas de les 
amenaces, que es poden fins i tot revertir per 
convertir-se en oportunitats) o dels quals se’n 
pugui beneficiar (oportunitats), si adopten de 
manera proactiva les estratègies oportunes. 

Aquest exercici permetrà proposar una sèrie de 
línies d’acció que caldria aplicar o en les quals 
caldria aprofundir per millorar el posicionament 
de l’economia extremenya en el marc competi-
tiu nacional i internacional.

A l’hora d’esquematitzar els resultats d’aquesta 
secció, i a fi d’estructurar millor les idees, el 
balanç DAFO i les línies d’acció associades al 
balanç es formulen en les tres grans dimensions 
de la socioeconomia extremenya:

(i)  Població, territori, infraestructures, medi 
ambient i concertació institucional.

(ii)  Economia, mercat de treball i activitats pro-
ductives.

(iii)  Emprenedoria, estructura empresarial, inno-
vació i societat del coneixement.

102	 Es van dur a terme 22 entrevistes amb les persones referides a l’annex durant els mesos d’abril i maig del 2018. 
Les seves opinions s’han tingut en compte per elaborar la visió estratègica que s’aporta en aquesta part de la mono-
grafia. Visió i opinions que, si bé interpreten les que es van demanar a les entrevistes, són responsabilitat exclusiva 
dels autors d’aquest volum i no poden ser atribuïdes de cap manera als entrevistats.

El contingut d’aquesta última secció de l’in-
forme combina el diagnòstic fet als capítols pre-
cedents amb el resultat del treball de camp a 
què s’ha al·ludit al principi del volum, mitjan-
çant una sèrie d’entrevistes a actors rellevants 
de l’economia, la societat i les institucions d’Ex-
tremadura102. Aquest treball de camp proporci-
ona una gran proximitat amb la realitat 
extremenya i constitueix un element de con-
trast de la diagnosi prèvia sense el qual no seria 
possible una interpretació del mateix d’acord 
amb el marc estratègic que es traça en aquest 
capítol.

4.1. Balanç de debilitats, 
amenaces, fortaleses  
i oportunitats
A continuació s’argumenten els resultats del 
balanç DAFO realitzat per a Extremadura, sobre 
la base de l’anàlisi diagnòstica prèvia, que incor-
pora els materials obtinguts del treball de camp 
a què s’ha al·ludit anteriorment. Un quadre sin-
tètic al final d’aquesta secció permet consultar 
ràpidament els elements més destacables 
d’aquesta anàlisi. 

4.1.1. Població, territori, 
infraestructures i medi ambient 

debIlItats

D.1.  A causa de l’èxode rural, durant les dèca-
des del 1960 i 1970 la regió va patir greus 
pèrdues demogràfiques, de les quals 
encara no s’ha recuperat. Actualment, més 
de mig milió d’extremenys de naixement 
resideixen en altres comunitats autòno-
mes.
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D.2.  Extremadura se situa entre les comunitats 
amb menor natalitat i fecunditat, pel que 
presenta una estructura demogràfica dese-
quilibrada i un teixit socioeconòmic afeblit 
per la pèrdua de generacions en edat activa i 
per l’envelliment de la població. 

D.3.  Més de la meitat del territori extremeny 
s’aproxima o es troba en una situació de 
“desert demogràfic”, és a dir, hi ha àrees amb 
una densitat mitjana al voltant de 10 habi-
tants/km2.   

D.4.  Hi ha una manca d’infraestructures, viàries, 
ferroviàries i aèries que connectin els pols 
socioeconòmics principals de la regió entre 
si i amb l’exterior de la comunitat.

fortaleses

F.1.  Extremadura té un model urbà policèntric, 
en què diverses ciutats exerceixen funcions 
de capçaleres comarcals en àrees d’influèn-
cia extenses, cosa que afavoreix una articula-
ció del territori més equilibrada. 

F.2.  La regió és la primera reserva d’aigua del 
país, amb més d’una quarta part de la capa-
citat d’aigua embassada.

F.3.  Extremadura gaudeix d’una gran varietat de 
recursos naturals per a la producció d’ener-
gies renovables, que fins al moment han 
estat principalment la solar tèrmica, la foto-
voltaica i, en menor mesura, la producció 
hidràulica. Actualment, Extremadura és la 
quarta comunitat que més potència elèc-
trica renovable té instal·lada i la cinquena en 
generació renovable. 

F.4.  Extremadura té una extensa xarxa d’àrees 
protegides d’alt valor natural. Dins d’aques-
tes àrees hi ha la devesa, un paisatge distin-
tiu d’Extremadura tant per l’extensió com 
per les funcions ecològiques, paisatgístiques 
i socioeconòmiques, crucials per al desenvo-
lupament rural. 

amenaces

A.1.  La limitació de la vida útil d’algunes instal·la-
cions de generació energètica (nuclear i fòs-
sil) pot ser un element rellevant pel pes que 
tenen en l’economia regional.

A.2.  L’envelliment de la població i la sortida de la 
regió de les cohorts més joves eleva la pres-
sió sobre el sistema públic respecte de la 
demanda més gran de despesa social. 

oPortunItats

O.1.  Els llocs de treball del futur permeten el 
retorn a la regió i, dins d’aquesta regió, des de 
la ciutat al món rural. Aquest fenomen pot 
revertir moderadament l’efecte de les migra-
cions passades, que van provocar greus 
desequilibris demogràfics.

O.2.  La posada en valor dels recursos agroambi-
entals, l’ús d’energies netes i la potenciació 
de les tecnologies agroecològiques punteres 
són alguns vectors d’oportunitat que es 
poden materialitzar en nous llocs de treball i 
negocis verds. 

4.1.2. Economia, mercat de treball  
i activitats productives

debIlItats

D.5.  L’economia extremenya creix amb menys 
dinamisme que l’economia espanyola i el 
diferencial de la renda.per.capita respecte de 
la mitjana espanyola i europea és encara 
molt significatiu. 

D.6.  La millora de la renda per.capita  a Extrema-
dura se sustenta principalment en l’estanca-
ment del creixement de la població i no tant 
en el creixement econòmic. 

D.7.  El comerç, l’agricultura, la construcció o la 
indústria (sectors amb gran rellevància en 
l’ocupació de l’economia extremenya) pre-
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senten uns nivells de productivitat infe-
riors a la mitjana.

D.8.  La regió registra una taxa d’atur superior a 
la mitjana nacional i el perfil dels aturats 
(predominen els de llarga durada) en difi-
culta la reincorporació al mercat.

D.9.  El pes important del sector públic (que 
suposa una quarta part del total en ocupa-
ció i VAB) provoca que l’economia extreme-
nya sigui més sensible a l’evolució de les 
finances públiques.

D.10.  La sobrequalificació de certs treballadors 
impulsa la “fugida de cervells”, mentre que 
la infraqualificació en llocs directius limita 
el creixement potencial de les empreses 
de la regió.

D.11.  Les exportacions regionals es concentren 
en el sector primari, els productes del qual 
no solen transformar-se a la regió, de 
manera que se cedeix l’aprofitament del 
valor afegit més gran a tercers.

D.12.  La taxa d’obertura comercial és inferior a la 
mitjana nacional i és molt dependent del 
mercat espanyol (comerç amb altres 
comunitats autònomes).

D.13.  La diversificació geogràfica exterior de les 
exportacions extremenyes és menor que 
la mitjana nacional (el 80% de les vendes a 
l’exterior es dirigeixen a països de la Unió 
Europea), la qual cosa no permet aprofitar 
els marges més atractius d’altres mercats.

fortaleses

F.5.  Extremadura té un sector agroalimentari 
desenvolupat i de qualitat, fonamentat en 
productes amb denominacions d’origen i 
una especialització productiva més gran 
que la mitjana nacional. 

F.6.  La regió ha iniciat un procés d’industrialit-
zació associat al sector agroalimentari que 
permet incorporar més valor afegit i com-
plementar les cadenes de valor dels pro-
ductes agraris, especialment d’aquells que 
aconsegueixen penetrar els mercats glo-
bals. 

F.7.  Els costos laborals a Extremadura són infe-
riors als que presenta la mitjana espa-
nyola, la qual cosa es tradueix en més 
competitivitat exterior en preus dels seus 
productes i serveis.

F.8.  Extremadura és exportadora neta de mer-
caderies, per la qual cosa registra un 
superàvit comercial a la balança de paga-
ments.

F.9.  L’accés a fons europeus de convergència 
(2014-2020) atorga finançament privile-
giat i diferencial per a projectes de desen-
volupament regional.

amenaces

A.3.  El desenvolupament econòmic i la indus-
trialització dels països emergents aug-
menta la competència, sobretot en el 
sector primari.

A.4.  La inestabilitat política a la Unió Europea 
podria condicionar el finançament i l’ori-
entació dels programes estructurals que 
es dissenyin per al nou horitzó 2021-2027.

A.5.  El menor creixement previst per als països 
de la Unió Europea, en comparació amb el 
dels països emergents, limita l’increment 
de les exportacions, sobretot si estan con-
centrades en aquestes destinacions de la 
Unió Europea. 
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A.6.  La tendència proteccionista d’economies 
rellevants, com ara els Estats Units o Rús-
sia, pot suposar nous obstacles per a l’ex-
portació d’alguns productes, especialment 
del sector agroalimentari.

A.7.  Les previsions de menor creixement eco-
nòmic a Espanya poden incidir en l’econo-
mia extremenya, atès el pes del sector 
públic. Igualment, la necessitat de complir 
la Llei d’estabilitat pressupostària limita el 
marge de maniobra de l’Administració 
regional.

oPortunItats

O.3.  Demanda creixent de productes i serveis 
de qualitat que ofereixen més marges de 
benefici, sobretot en sectors com ara 
l’agroalimentari, en què destaca l’interès 
més gran dels consumidors pels productes 
ecològics, entre d’altres.

O.4.  La saturació del turisme costaner es pot 
aprofitar per potenciar una reorientació 
dels fluxos turístics cap a destinacions 
d’interior alternatives que ofereixin quali-
tat, professionalització i un altre tipus 
d’activitats d’oci (culturals, naturals, gas-
tronòmiques, etc.).

O.5.  La millora de les infraestructures, tant 
físiques com digitals, i la globalització eli-
minen les barreres geogràfiques tradicio-
nals pel que fa a l’emergència de noves 
activitats empresarials, la comercialitza-
ció per mitjà de canals nous i la distribu-
ció de la població. 

4.1.3. Emprenedoria, estructura 
empresarial, innovació i societat 
del coneixement

debIlItats

D.14.  La despesa d’Extremadura en R+D és més 
modesta que la de la resta d’Espanya. Des-
taca sobretot l’escàs esforç innovador del 
sector privat, segurament com a conse-
qüència de les dimensions més petites de 
les empreses extremenyes. 

D.15.  La bretxa en termes de digitalització i 
innovació tecnològica és encara significa-
tiva entre l’economia extremenya i el con-
junt nacional, especialment en aquelles 
tecnologies més avançades. 

D.16.  La reducció del nombre d’empreses que es 
dediquen a activitats d’R+D reflecteix l’or-
dre de prioritat que atorga la regió a la 
recerca, cosa que pot condicionar el creixe-
ment de l’economia extremenya a mitjà i 
llarg termini. 

fortaleses

F.10.  La regió disposa de centres de recerca de 
referència nacional i, fins i tot, internacio-
nal en sectors estratègics per al seu teixit 
productiu.

F.11.  Extremadura se situa entre les regions 
espanyoles amb més facilitat per fer nego-
cis, cosa que li ha valgut ser reconeguda 
com a “Regió emprenedora europea 2017”. 

F.12.  Diversos organismes públics i privats pro-
mouen iniciatives de creació d’empreses i 
desenvolupament de projectes empresari-
als a la regió, fet que reflecteix l’aposta 
d’Extremadura per l’emprenedoria. 



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

F.13.  Els treballadors extremenys són més pro-
ductius que la mitjana nacional en les acti-
vitats de la informació i comunicacions, a 
les quals s’associa un futur prometedor.

amenaces

A.8.  La deslocalització empresarial cap a països 
emergents pot comportar el trasllat de les 
activitats d’R+D si aquestes activitats no 
es reforcen a la regió, tant des del punt de 
vista del finançament com del personal 
qualificat. 

A.9.  La tendència global encaminada cap a la 
concentració empresarial o associacio-
nisme dificulta la competència per a les 
empreses de menor grandària que no esti-
guin organitzades. 

oPortunItats

O.6.  Les noves tecnologies i la digitalització 
faciliten l’emprenedoria i permeten incre-
mentar el valor afegit en sectors tradicio-
nalment poc intensius en tecnologia. 

O.7.  Un esforç més gran en R+D+I fomentaria 
la creació de llocs de treball de qualitat, 
amb alt contingut tecnològic, qualificats, 
etc. 

O.8.  La recerca d’eficiència en els processos pro-
ductius per part d’empreses multinacio-
nals i la construcció de cadenes globals de 
valor poden convertir Extremadura en una 
baula fonamental en aquestes cadenes, 
sobretot si aprofita els seus avantatges 
comparatius (com ara la diversitat de 
recursos agroambientals, els costos pro-
ductius reduïts, la dotació relativa d’espais 
d’innovació, la posició geogràfica en l’eix 
hispanolusità, etc.).

Com a síntesi de la llista d’elements DAFO que 
acabem de descriure, resumim els més desta-
cats al quadre següent.  

Balanç DAFO - Extremadura

Població, territori, infraestructures,
medi ambient i concertació institucional

Debilitats Fortaleses

•  La intensa emigració ha provocat una crisi 
demogràfica i ha accentuat l’envelliment 
poblacional.

•  Més de la meitat d’Extremadura és un 
“desert demogràfic”.

•  Manca d’infraestructures ferroviàries 
modernes i certes connexions per carreteres. 

•  Model urbà policèntric, basat en agrociutats  
que vertebren el territori. 

•  Primera reserva d’aigua embassada d’Espanya.
•  Recursos naturals per a la producció d’energies 

renovables.
•  Extensa xarxa d’àrees naturals protegides.

Amenaces Oportunitats

•  Limitació de l’extensió de la vida útil  
de la producció nuclear. 

•  Demanda més alta de despesa social,  
derivada dels desequilibris demogràfics.

•  Fenomen retorn ciutat-camp, gràcies  
als nous llocs de treball i tecnologies.

•  Potenciació de les tecnologies ecològiques  
i de les noves fonts d’energia.
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Balanç DAFO - Extremadura

Font:.Elaboració.pròpia.

Economia, mercat de treball i activitats productives
Debilitats Fortaleses

•  Extremadura creix menys econòmicament  
i té més atur que la mitjana nacional.

•  Índexs de competitivitat inferiors a la mitjana 
europea.

•  Mercat laboral dependent del finançament  
i dels pressupostos regionals.

•  Desajust entre la formació i la qualificació 
requerida per als llocs de treball.

•  Taxa d’obertura molt inferior a la mitjana 
nacional. 

•  Diversificació geogràfica escassa de les 
exportacions extremenyes. 

•  Sector agroalimentari desenvolupat i de qualitat, 
amb una industrialització creixent.

•  Mercat de treball més eficient en els 
aparellaments entre demanda i oferta de treball. 

•  Costos laborals inferiors a la mitjana espanyola, 
que es tradueixen en més competitivitat.

•  Superàvit estructural en comerç exterior.
•  Accés privilegiat a fons europeus de convergència 

(2014-2020).

Amenaces Oportunitats

•  Més competència de països menys 
desenvolupats.

•  Inestabilitat política a la Unió Europea,  
que podria condicionar les ajudes europees 
futures.

•  Estancament econòmic a Europa.
•  Tendència proteccionista en alguns mercats 

importants.
•  Previsions de desacceleració del creixement 

econòmic a Espanya. 

•  Demanda creixent de productes i serveis  
de qualitat, especialment ecològics.

•  Sorgiment de nous fluxos turístics cap  
a destinacions alternatives.

•  Reducció de les barreres geogràfiques gràcies  
a la globalització i les noves infraestructures 
físiques i digitals.

Emprendimiento, estructura empresarial, 
innovación y sociedad del conocimiento

Debilitats Fortaleses

•  Despesa modesta en R+D i esforç innovador 
escàs per part del sector privat. 

•  Bretxa significativa en termes de digitalització 
i R+D i entre Extremadura i la mitjana 
nacional.

•  Càrrega burocràtica i lentitud en la gestió  
de tràmits administratius. 

•  Nombre reduït d’empreses dedicades  
a activitats d’R+D.  

•   Centres de referència nacional i internacional en 
sectors estratègics per al seu teixit productiu.

•  5è lloc nacional a l’índex Doing.Business 2015 
(BM).

•  Impuls públic i privat a iniciatives de creació 
d’empreses i desenvolupament de projectes 
empresarials. 

•  Productivitat laboral superior en activitats  
de la informació i comunicacions.

Amenaces Oportunitats

•  Trasllat d’alguns pols d’R+D a països 
emergents, que es converteixen en 
competidors. 

•  Tendència cap a la concentració empresarial.

•  Les noves tecnologies faciliten la reconversió de 
sectors poc intensius en tecnologia. 

•  Tendència a la recerca d’eficiència en els 
processos productius i la construcció de cadenes 
globals de valor. 
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4.2. Estratègies DAFO  
i línies d’acció
Un cop elaborada la matriu DAFO per a Extre-
madura, convé pensar en algunes línies estratè-
giques per al desenvolupament econòmic i 
social futur de la regió. Amb aquest objectiu, les 
diverses orientacions estratègiques, suscepti-
bles de convertir-se en mesures constituents de 
possibles programes estratègics transversals, 
s’han estructurat en quatre tipus de programes 
en funció del balanç de debilitats i fortaleses i 
d’amenaces i oportunitats detectades anterior-
ment, que s’han organitzat de dues en dues tal 
com es mostra a la taula següent. 

Tot seguit es mostren exemples d’estratègies 
rellevants que es podrien assignar a cadascuna 
d’aquestes quatre categories. 

estratègIa	defensIva

Amb una estratègIa	defensIva s’intenta minimitzar 
l’efecte negatiu potencial de les amenaces que 
planen sobre la regió en cas d’haver-hi debilitats 
més o menys difícils de superar, així com procurar 
de transformar aquestes amenaces, en la mesura 
que es pugui, en oportunitats. 

debIlItats	I	amenaces

Una de les debilitats principals d'Extrema-
dura és la pèrdua de població, principalment 
jove, a la regió, que s'explica per la baixa taxa 
de natalitat i fecunditat i també per la sor-
tida de població (especialment jove qualifi-
cada) cap a altres regions. L'estructura 
demogràfica desequilibrada per la pèrdua 
de generacions en edat activa suposa un risc 
per al creixement del futur. Així mateix, 
aquest fenomen comporta un envelliment 
creixent de la població, que constitueix un 
altre risc important per a la regió a causa de 
la pressió elevada sobre el sistema públic.

Amb l’objectiu de revertir aquest fenomen, 
Extremadura ha de posar en marxa una estratè-
gia per incrementar l’atractiu de la regió i tornar 
a atreure capital humà que permeti sustentar 
les bases del creixement econòmic futur. En 
aquest sentit, algunes línies d’acció podrien ser:

.æ Pla per a la Promoció de l’Ocupació Juvenil: 
per retenir el talent a la comunitat, reforçar 
les actuacions destinades a crear oportuni-
tats laborals (pràctiques empresarials, per 
exemple) i llocs de treball atractius i de quali-

Estratègies possibles a partir d’un balanç DAFO

Fortaleses
(Oportunitats)

Debilitats
(Oportunitats)

Estratègia ofensiva 
æ Consiste en orientarse hacia las oportunidades 

más relevantes desde las fortalezas existentes.

Estratègia proactiva
æ Consiste en corregir las debilidades existentes para 

materializar aquellas oportunidades más 
asequibles.

Fortaleses
(Amenaces)

Debilitats
(Amenaces)

Estratègia reactiva
æ Consiste en utilizar las fortalezas para reducir la 

vulnerabilidad ante las amenazas existentes.

Estratègia defensiva 
æ Consiste en establecer un plan para limitar el daño 

de las amenazas cuando las debilidades son 
difíciles de superar.
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tat que s’adaptin als nivells de formació dels 
joves i evitin que emigrin a altres regions.  
Aquests objectius s’han recollit en el Pla 
d’Ocupació Jove d’Extremadura 2017/2018 i 
en les línies contemplades en el Pla d’Ocupa-
ció 2018/2019.

.æ Plans de Formació: és important que la regió 
continuï aplicant línies d’acció per reinserir al 
mercat laboral aquells treballadors aturats, 
tot ajustant els programes de formació a les 
noves necessitats del teixit empresarial de la 
regió. D’altra banda, els plans de formació 
també han de contribuir a solucionar el pro-
blema existent de la infraqualificació. 

.æ Pla d’Atracció de Talent: la transformació 
digital ha propiciat el naixement de llocs de 
treball que es poden exercir des de qualse-
vol lloc, atès que no cal cap infraestructura 
física. Extremadura ha d’explotar el seu 
atractiu natural i la qualitat de vida per 
atreure aquest tipus de treballadors (cone-
guts com a “nòmades digitals”) i explotar la 
tendència actual del retorn de la ciutat al 
camp, així com reforçar les infraestructures 
digitals que permetin assentar la població, 
especialment en aquelles àrees geogràfi-
ques més deprimides econòmicament. En 
aquest sentit existeix una estratègia de 
retorn i connexió del talent extremeny a 
l’exterior anomenada Extremadura al Món, 
la finalitat de la qual és aprofitar l’ampli 
potencial de la població extremenya de dife-
rents generacions resident a l’exterior, con-
nectant el seu talent humà, professional i 
emprenedor per promoure’n les relacions de 
col·laboració entre si i amb Extremadura i 
facilitant-ne el retorn. 

estratègIa	ProactIva

Amb una estratègIa	ProactIva es pretén resoldre 
les debilitats constatades amb mesures que 
poden ser complementàries d’aquelles que es 
preveien a l’estratègia anterior, però que han 
d’estar orientades a aprofitar les oportunitats 
existents. 

debIlItats	I	amenaces

La comunitat autònoma d'Extremadura 
ha patit un aïllament històric que en difi-
culta la integració, tant en l'àmbit nacio-
nal com en l'escena europea i internacional. 
L'entrada d'Espanya i Portugal a la Unió 
Europea ha millorat significativament la 
situació de la regió, però hi persisteixen 
greus desequilibris que en condicionen la 
integració, com ara la manca d'infraes-
tructures físiques. Dos fenòmens relativa-
ment recents suposen una revolució en 
termes de connectivitat: la globalització i 
la digitalització. D'una banda, la globalit-
zació permet a la regió reduir la depen-
dència dels mercats de proximitat 
(espanyols i portuguesos). De l'altra, la 
digitalització contribueix a suplir parcial-
ment el dèficit crònic de recursos finan-
cers i infraestructures que han condicionat 
l'economia extremenya, alhora que ofe-
reix oportunitats laborals noves al mercat.

En aquest sentit, es podrien desenvolupar les 
línies d’acció següents:

.æ Pla d’Interconnectivitat Territorial: per coor-
dinar les necessitats de la regió per crear un 
model de transport i logístic de caràcter 
intermodal i transfronterer, seguint l’exem-
ple de la Plataforma Logística de Badajoz i 
aprofitant el finançament procedent de la 
Unió Europea i la relació amb el Govern por-
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tuguès. La modernització de les infraestruc-
tures ferroviàries ha de ser una prioritat 
principalment per al transport de merca-
deries.  

.æ Programa d’Impuls de la Transformació Digi-
tal: per fer difusió de les possibilitats que ofe-
reixen les eines informàtiques i les 
telecomunicacions, així com per desenvolu-
par les habilitats digitals i fomentar un ús 
més elevat de les noves tecnologies, tant per 
a les empreses com per als treballadors. L’Ad-
ministració pública també ha d’aprofitar 
aquest vector per guanyar agilitat en la ges-
tió de tràmits administratius i aconseguir 
atendre de manera més eficient les necessi-
tats de particulars i empreses. 

.æ Programa d’Ajuda a la Internacionalització: 
per prioritzar com a metes una obertura més 
gran de la regió a l’exterior, la diversificació 
geogràfica i l’increment del mercat potencial 
per a les empreses extremenyes, sustentat 
en les estratègies o bones pràctiques detec-
tades en empreses espanyoles que compar-
teixin els mateixos atributs (sector, 
eminentment). Convé impulsar especial-
ment la posada en valor dels productes i ser-
veis fent un esforç més gran de promoció i 
comercialització (creació d’imatge de marca). 
En aquest sentit ja existeix i s’està imple-
mentant un Pla Estratègic d’Internacionalit-
zació de l’economia extremenya. 

estratègIa	reactIva

Amb una estratègIa	reactIva es pretén treure el 
màxim profit de les fortaleses per pal·liar o eli-
minar els efectes negatius de les amenaces i 
convertir-les, si és possible, en oportunitats de 
desenvolupaments nous i de creixement. 

fortaleses	I	amenaces

Extremadura és una de les regions espanyo-
les més ben posicionades quant a facilitat 
per fer negocis i el seu compromís amb l'em-
prenedoria és clar. Així ho reflecteix el reco-
neixement com a "Regió emprenedora 
europea" l'any 2017. Els organismes que 
impulsen l'emprenedoria i la innovació a la 
regió són diversos, però destaquen alguns 
centres de referència a escala nacional i 
internacional en vetes de mercat estratègi-
ques de recerca i desenvolupament. Tot i 
això, la bretxa en termes d'innovació tecno-
lògica respecte de la resta d'Espanya és 
encara significativa, cosa que llasta la com-
petitivitat de la regió. D'altra banda, el motor 
principal de les actuacions d'emprenedoria i 
innovació a Extremadura és el sector públic; 
l'esforç innovador del sector privat és escàs. 
La dependència dels fons públics (tant regi-
onals com europeus) constitueix, per tant, 
un altre factor de risc per al dinamisme eco-
nòmic de la regió.  

La participació de les empreses privades en 
matèria d’innovació i emprenedoria és essencial. 
Per això, si bé el suport públic és necessari, Extre-
madura ha de fomentar la iniciativa privada i 
avançar cap a la creació d’un teixit empresarial 
fonamentat sobre la innovació, promoguda 
internament o amb la col·laboració i coordinació 
dels centres d’excel·lència de què disposa la regió. 
Les accions que es podrien dur a terme en aquest 
sentit serien, entre d’altres, les següents:

.æ Programa d’Impuls de la Cooperació Empresa-
rial: iniciatives com ara el macroescorxador 
impulsat pel Complejo del Ibérico de Extrema-
dura permeten esquivar el problema de la 
menor grandària de les empreses, reduir cos-
tos i aprofitar sinergies de la col·laboració i 
associacionisme entre les empreses d’un 
mateix sector o cadena de valor. Les iniciatives  
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han d’estar dirigides a professionalitzar el tei-
xit cooperatiu i impulsar la consecució d’ob-
jectius a llarg termini.  A més a més, dins del 
Pla d’Emprenedoria i Foment de la Competi-
tivitat hi ha mesures posades ja en funcio-
nament per al foment de la cooperació 
empresarial a través del Decret 95/2017, de 27 
de juny, pel qual s’estableixen les bases regu-
ladores de les ajudes destinades al foment de 
la cooperació empresarial a la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura.

.æ Pla de Captació d’Empreses: per atreure 
empreses d’altres latituds que pertanyin a 
sectors estratègics per a la regió mitjançant 
una difusió més important i una posada en 
valor dels atributs i avantatges competitius 
de la regió. En aquest sentit convé reforçar 
l’agilitat administrativa per fomentar la ins-
tal·lació de les empreses a la regió i assegurar 
la transferència de coneixements aprofitant 
les bones experiències empresarials de les 
noves empreses que es decantin per operar 
en territori extremeny. En aquest sentit s’es-
tan duent a terme accions a través de l’Estra-
tègia Industrial d’Extremadura i el Pla 
d’Internacionalització de l’economia extre-
menya. A més a més, l’aprovació de la Llei 
7/2018, de 2 d’agost, de grans instal·lacions 
d’oci (LEGIO) i la proposta de Llei per a una 
administració més àgil (LAMA), que actual-
ment es debat a l’Assemblea d’Extremadura, 
contribuiran a fomentar la instal·lació d’Em-
preses a Extremadura.

.æ Programa per a l’Emprenedoria: per promoure 
la creació d’empreses amb entitat digital entre 
els treballadors joves a fi de reforçar la presèn-
cia d’aquest sector econòmic a la regió, aprofi-
tant la seva major productivitat i la presència 
de grans multinacionals del sector de la infor-
mació i comunicació. En aquest sentit es va 
aprovar el Decret 113/2017, de 18 de juliol, pel 
qual s’estableixen les bases reguladores de les 
ajudes destinades al finançament de Projec-
tes de Recerca Industrial i Desenvolupament 
Experimental a les empreses de la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura.

.æ Programa d’Incentius a la Innovació: per impul-
sar la innovació en el sector privat amb una col-
laboració més estreta entre el sistema públic i 
el privat que permeti alinear els interessos de 
tots dos actors.

estratègIa	ofensIva

Finalment, amb una estratègIa	 ofensIva es volen 
aprofitar les fortaleses constatades per fer realitat 
les oportunitats existents de desenvolupament 
econòmic i social. 

fortaleses	I	oPortunItats

Extremadura és una regió rica en recursos 
naturals estratègics per a la generació 
d'energia renovable, com ara la radiació 
solar intensa o les reserves d'aigua abun-
dants. Aquests factors són imprescindibles 
per a la generació fotovoltaica i tèrmica, en 
el cas de l'energia solar, i l'energia hidràulica, 
en el cas de l'aigua. Aquestes fonts no conta-
minants estan cridades a reemplaçar les 
fonts tradicionals (d'origen fòssil o nuclear), i 
la regió gaudeix d'unes condicions de par-
tida molt favorables per desenvolupar-les. A 
més, Extremadura té reserves naturals i 
espais protegits importants. No va experi-
mentar un procés d'industrialització ni d'ur-
banització significatius i ha sabut conservar 
i potenciar aquests recursos. La preocupació 
creixent pel medi ambient podria col·locar la 
regió com un exemple en la preservació dels 
espais naturals.

De les possibles vies d’acció per desencadenar 
l’acció en el millor escenari possible, cal destri-
ar-ne les següents:

.æ Pla Regional per a la Generació d’Energia 
Renovable: per aprofitar els recursos naturals 
(sol i aigua) i adaptar el teixit de producció 
energètica cap a les noves tècniques no con-
taminants (energia fotovoltaica, tèrmica  
i hidràulica). Aquesta iniciativa s’ha de mate-
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rialitzar en línia amb l’estratègia d’economia 
verda i circular posada en marxa per la Junta 
d’Extremadura, que engloba un conjunt d’ac-
tivitats més extens. En aquest sentit es troba 
en vigor ADESE, Acord per al desenvolupa-
ment energètic sostenible d’Extremadura 
2010-2020, que conté la planificació energè-
tica regional per a aquest període i que s’ac-
tualitzarà d’acord amb els nous objectius 
nacionals.

.æ Programa d’Integració de les Cadenes Glo-
bals de Valor: per permetre a la regió poten-
ciar la industrialització progressiva de la 
indústria agroalimentària i elaborar produc-
tes de més valor afegit, sense deixar de 
banda els criteris de qualitat i preservació 
ecològica pels quals s’ha destacat la regió. 
Una clau de l’èxit d’aquesta integració serà 
també la promoció i comercialització poste-
riors dels productes entorn d’una imatge de 
marca. Així, dins de l’Estratègia de Desenvo-
lupament de l’Economia Social s’articula el 
Decret 112/2016, de 26 de juliol, pel qual s’es-

tableixen les bases reguladores de subven-
cions destinades a recolzar els processos de 
reestructuració del sector cooperatiu agro-
alimentari. Així mateix, dins de l’Estratègia 
Industrial s’estableixen mesures per recolzar 
les agrupacions d’empreses que constituei-
xen una cadena de valor.

.æ Pla de Promoció dels Paisatges Naturals i el 
Turisme Rural: per fomentar la conservació 
de la biodiversitat regional i potenciar-ne 
l’aprofitament econòmic en activitats de 
turisme rural, cultural i ecològic com a alter-
nativa a la saturació del turisme de sol i 
platja. En aquest sentit aquestes línies es tro-
ben contemplades i s’estan desenvolupant 
accions relacionades dins del I Pla Turístic 
d’Extremadura 2017/2020 i en el seu desen-
volupament dins dels tres plans concertats 
de promoció turística que s’han subscrit amb 
el sector.

A la taula següent es resumeixen esquemàtica-
ment les mesures que s’han descrit.

Línies d’acció estratègica per al progrés d’Extremadura 
Metodologia de “projecte pilot – demostració – avaluació – replicació” 

estratègia	Defensiva
(Debilitats i amenaces)

estratègia	Proactiva
(Debilitats i Oportunitats)

Programa Estratègic
d’Activació i Anticipació 

æ Pla per a la Promoció de l’Ocupació Juvenil amb 
l’objectiu de retenir el talent a la comunitat i 
reforçar les actuacions destinades a crear 
oportunitats laborals.

æ Plans de Formació per reinserir al mercat laboral 
aquells treballadors en atur i resoldre el problema 
existent d’infraqualificació. 

æ Pla d’Atracció de Talent per explotar la tendència 
actual del retorn de la ciutat al camp, alhora que 
reforçar les infraestructures digitals que permetin 
assentar la població, especialment en aquelles 
àrees geogràfiques més deprimides 
econòmicament.

Programa Estratègic
d’Activació per a les Oportunitats

æ Pla d’Interconnectivitat Territorial que coordini les 
necessitats de la regió per crear un model de 
transport i logístic de caràcter intermodal i 
transfronterer.

æ Programa d’Impuls de la Transformació Digital per 
a la difusió de les possibilitats que ofereixen les 
eines informàtiques i les telecomunicacions, així 
com el desenvolupament de les habilitats digitals.

æ Programa d’Ajuda a la Internacionalització que 
prioritzi com a metes una obertura més gran de la 
regió a l’exterior, la diversificació geogràfica  
i l’increment del mercat potencial per a les 
empreses extremenyes impulsant, entre d’altres 
mesures, més promoció i comercialització.
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Línies d’acció estratègica per al progrés d’Extremadura 
Metodologia de “projecte pilot – demostració – avaluació – replicació” 

estratègia	reactiva
(Fortaleses i Amenaces)

estratègia	ofensiva
(Fortaleses i Oportunitats)

Programa Estratègic
d’Oferta de Valor davant els Riscos

æ Programa d’Impuls de la Cooperació Empresarial 
per aprofitar les sinergies de la col·laboració i 
l’associacionisme, i impulsar la professionalització 
del teixit cooperatiu. 

æ Pla de Captació d’Empreses que pertanyin a 
sectors estratègics per a la regió per mitjà d’una 
difusió més important i una posada en valor dels 
atributs i avantatges competitius d’Extremadura.

æ Programa per a l’Emprenedoria reduint la 
complexitat administrativa, promovent la creació 
d’empreses, sobretot aquelles amb entitat digital 
per reforçar la presència d’aquest sector econòmic 
a la regió.

æ Programa d’Incentius a la Innovació i impulsar  
la innovació en el sector privat amb una 
col·laboració més estreta entre el sistema públic i 
el privat, que permeti alinear els interessos de tots 
dos actors.

Programa Estratègic
d’Excel·lència per al Progrés 

æ Pla Regional per a la Generació d’Energia 
Renovable orientat a l’aprofitament dels recursos 
naturals i l’adaptació del teixit de producció 
energètica cap a les noves tècniques no 
contaminants (energia fotovoltaica, tèrmica i 
hidràulica).

æ Programa d’Integració de les Cadenes Globals  
de Valor que permeti a la regió potenciar la 
industrialització progressiva de la indústria 
agroalimentària i elaborar productes de més valor 
afegit, sense deixar de banda els criteris de qualitat 
i preservació ecològica pels quals s’ha destacat la 
regió.

æ Pla de Promoció dels Paisatges Naturals  
i el Turisme Rural fomentant la conservació  
de la biodiversitat regional i potenciant-ne 
l’aprofitament econòmic en activitats  
de turisme rural, cultural i ecològic, com a 
alternativa a la saturació del turisme de sol  
i platja.
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5. conclusió
Extremadura ha experimentat avenços signifi-
catius en l’àmbit socioeconòmic i en la vertebra-
ció i cohesió territorial. La continuïtat de l’accés 
als fons europeus, atesa la seva condició de 
regió de convergència a la Unió Europea, pro-
porciona valuosos instruments per seguir corre-
gint els greus problemes i dèficits històrics en 
matèria d’infraestructures, educació, innovació i 
desenvolupament rural. Tanmateix, en un esce-
nari de fons decreixents i davant la necessitat 
de generar vies de finançament noves o mobilit-
zar recursos nous per a la diversificació econò-
mica, la regió ha d’adoptar una estratègia més 
proactiva.

El declivi sociodemogràfic i la situació geogrà-
fica perifèrica són dos esculls que plantegen 
grans reptes. L’atur elevat i la manca d’oportuni-
tats sociolaborals han empès milers d’extre-
menys (sobretot els més joves i preparats) a 
marxar fora. Un altre dels reptes principals per 
aconseguir la convergència de la regió és acabar 
amb l’aïllament respecte de la resta del món, 
tant en termes d’infraestructura com d’inserció 
comercial. Tots dos aspectes han estat destacats 
per les empreses i institucions entrevistades. La 
interconnectivitat territorial a partir de la cons-
trucció d’unes infraestructures ferroviàries més 
potents és prioritària per a la regió i s’ha de 
materialitzar amb un corredor hispanolusità 
logístic d’alta velocitat.

Les noves tecnologies sorgides a partir d’inter-
net ofereixen una oportunitat clau per revertir 
aquesta dinàmica perniciosa per al teixit pro-
ductiu de la regió, ja que faciliten tant les 
exportacions (se supera l’existència de barreres 
físiques) com l’atracció de talent i empreses. La 
creació d’un ecosistema digital que pugui 
fomentar l’atractiu de la regió per als agents 
econòmics –aprofitant la qualitat de vida i els 
llocs de treball digitals– pot aportar a Extrema-
dura un element diferencial que arrossegui una 
sèrie d’externalitats positives per al conjunt del 

territori. D’una banda, l’atracció de talent, i de 
l’altra, la transformació digital de la societat i 
del teixit empresarial, que, al seu torn, susten-
taria l’emprenedoria i la innovació, motors de 
productivitat i competitivitat. La digitalització 
també pot ser un instrument molt útil per 
actuar en pro de la simplificació dels tràmits 
administratius que afecten les empreses 
d’aquest i altres sectors.

Els agents econòmics s’estan mobilitzant per 
potenciar la productivitat i dinamisme de l’eco-
nomia extremenya amb diverses iniciatives. Un 
exemple d’això és l’increment de la integració 
entre la indústria i l’agricultura mitjançant la 
incorporació de més valor afegit als productes 
agroalimentaris. Un avanç que, tanmateix, no 
s’ha de limitar a aquesta integració, sinó que, tal 
com han ressaltat la gran majoria dels agents 
entrevistats, ha de tenir continuïtat amb un 
esforç posterior de promoció i comercialització 
dels productes locals. 

La dimensió territorial, la menor pressió 
humana o l’amplitud dels recursos ambientals 
disponibles són també un avantatge compara-
tiu d’Extremadura en l’àmbit europeu, on es 
prio ritzen cada vegada més les produccions 
extensives que aposten per la qualitat i l’auten-
ticitat. Aquesta estratègia de comunicació 
també és clau per a la posada en valor dels 
recursos naturals d’Extremadura, que ofereixen 
un potencial important per al turisme i les ener-
gies renovables, dos sectors en alça. Els agents 
institucionals ja els han identificat com a priori-
taris i com a part de la seva estratègia per avan-
çar cap a una economia verda i circular. Ara, 
l’estratègia s’ha de concretar generant actua-
cions d’emprenedoria i innovació. 

Per a l’èxit de les estratègies, és imprescindi-
ble reforçar la col·laboració publicoprivada, 
sobretot en matèria d’innovació, atesa la 
implicació, encara escassa, del sector privat en 
aquesta activitat fonamental. De la mateixa 
manera, promoure la cooperació empresarial 
garantirà una millor implantació de les ac -
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cions creant sinergies positives que beneficia-
ran el conjunt de les empreses, com demostra 
el cas d’èxit del projecte Complejo del Ibérico 
de Extremadura.

Per tant, hi pot haver un escenari favorable per a 
Extremadura, però cal disposar de la implicació 
necessària de tota la societat i del teixit 
empresarial extremeny. Adoptar una postura 
proactiva evitarà caure en una situació de mera 
continuïtat, que mantindria la regió per darrere 
dels principals referents en els indicadors socio-
econòmics principals. 
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agraïments

En l’elaboració d’aquesta edició del Diagnòstic 
Estratègic de la Comunitat Autònoma d’Extre-
madura cal destacar la inestimable aportació 
d’un elenc d’agents d’especial rellevància a la 
regió. Les seves opinions s’han recollit a partir 
d’entrevistes individuals fetes entre abril i maig 
del 2018. L’experiència i el coneixement que han 
aportat els entrevistats han dotat aquest estudi 
de valuoses orientacions generals i específiques 
per tal de descriure i caracteritzar la realitat de 
la regió. Per aquest motiu, volem agrair amb sin-
ceritat a tots ells la contribució que han fet a 
aquest projecte:

•  Guillermo Fernández Vara. President de la 
Junta d’Extremadura. 

•  José Luis Navarro. Conseller d’Economia i 
Infraestructures de la Junta d’Extremadura.

•  Gabriel Molina Almendro. Assessor del Conse-
ller d’Economia i Infraestructures de la Junta 
d’Extremadura.

•  Javier Gaspar. Secretari General de la Conse-
lleria de la Junta d’Extremadura.

•  Manuel Mejías, secretari general de Desenvo-
lupament Rural i Territori de la Junta d’Extre-
madura.

•  Javier Peinado. Secretari general de la Confe-
deració Regional Empresarial Extremenya 
(CREEX). 

•  Ricardo Leal Cordobés. President Cristian Lay.

•  Diego Coello de Portugal. Soci administrador 
de Portugal Martínez Peral.

•  Atanasio Naranjo Hidalgo. President de Tany 
Nature.

•  Manuel Vázquez Calleja. President del grup 
empresarial Conesa.

•  Miguel Ángel Pitarch Rico. President d’Eléctri-
cas Pitarch.

•  Francisco Damián Esparrago Carande. Presi-
dent de Señorío de Montanera, SL.

•  Francisco Miguel Sánchez Margallo. Director 
científic del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión. 

•  Segundo Píriz Durán. Rector de la Universitat 
d’Extremadura.

•  Miguel Bernal Carrión. Director general d’Ex-
tremadura Avante. 

•  Eduardo Rodríguez Quirós. Director financer 
de Corporación Empresarial de Extremadura.

•  Domingo Fernández Sánchez. President 
d’ACOPAEX. 

•  Miguel Ángel Gallardo Miranda. President de 
la Diputació de Badajoz.

•  Francisco Javier Sánchez. Conseller delegat 
del grup Gallardo Balboa. 

•  José Labrador. President del Grup Gedauto. 

•  Manuel López. President del Grup Alumasa.

•  Oscar Martín. President del Grup Lider Ali-
ment.
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Col·lecció Comunitats 
Autònomes
Diagnòstic estratègic  
que pretén contribuir  
a un millor coneixement  
de la complexa realitat 
econòmica i territorial d’Espanya.

1. L’economia de Galícia
2. L’economia de les Illes Balears
3. L’economia d’Andalusia
4. L’economia de la Regió de Múrcia
5. L’economia del País Basc
6.  L’economia de la Comunitat de Madrid
7. L’economia de Cantàbria
8. L’economia de Catalunya
9. L’economia d’Aragó
10. L’economia de la Comunitat Valenciana
11.  L’economia de la Comunitat Autònoma  

de Canàries
12.  L’economia de la Comunitat Autònoma 

d’Extremadura 

CaixaBank Research té com a missió estimular el debat i l’intercanvi d’experiències entre tots els sectors de la societat i afavorir la 
divulgació dels grans temes de l’entorn socioeconòmic del nostre temps.

Totes les nostres publicacions estan disponibles al web www.caixabankresearch.com

Informe sectorial
Seguiment periòdic dels sectors 
d’activitat principals d’Espanya a 
partir de l’anàlisi dels principals 
indicadors econòmics i del big.
data.

ICIE
Anàlisi dels punts forts i febles 
de 67 països, amb l’objectiu de 
determinar-ne l’atractiu per a la 
internacionalització de  
les empreses espanyoles.

CÁtedra ”la Caixa”  
Economía y sociedad
Classes magistrals i 
conferències per promoure la 
reflexió i el debat sobre els principals reptes 
econòmics i socials.

Segueix-nos a: Newsletterwww.caixabankresearch.com laCaixaTV@CABK_Research

Informe mensual
Anàlisi de la conjuntura 
econòmica espanyola, 
portuguesa, europea i 
internacional, així com de 
l’evolució dels mercats 
financers, amb articles 
especialitzats sobre temes  
clau de l’actualitat.

Pols econòmic
Informe que analitza  
i interpreta els indicadors 
econòmics més rellevants 
publicats durant els set darrers 
dies.

Documents de treball
Col·lecció que reuneix la recerca 
científica en curs a càrrec dels 
economistes de CaixaBank 
Research.
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