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Presentació

L’objectiu d’aquest volum de la col·lecció “Comunitats Autònomes” és oferir un diagnòstic estratègic 
de la Comunitat Foral de Navarra en què s’analitzen les fortaleses i les oportunitats, però també les 
debilitats i les amenaces a què s’enfronta la regió. Seguint la metodologia dels volums anteriors, a 
l’informe es fa una radiografia detallada de l’economia navarresa mitjançant la descripció dels seus 
diferents components socioeconòmics i es recalquen especialment els processos demogràfics, eco-
nòmics, territorials, tecnològics i mediambientals. El nostre objectiu últim és aportar solucions que 
permetin a la Comunitat Foral avançar cap a un sistema productiu més eficient i sostenible que 
ampliï les oportunitats d’ocupació i riquesa.

Les conclusions de l’estudi destaquen la conveniència de reforçar i ampliar les fortaleses actuals. 
L’especialització industrial amb empreses líders en els sectors d’automoció, eòlic i biofarmacèutic, el 
prestigi agroalimentari aconseguit amb la transformació i promoció dels productes de qualitat, la 
vocació exportadora i l’obertura econòmica, la solidesa del sistema d’innovació, el suport a l’empre-
nedoria empresarial i el compromís amb la sostenibilitat són exemples del camí recorregut i de les 
altes aspiracions de Navarra. Però sense deixar de proposar respostes a algunes de les seves debili-
tats més significatives, com són el declivi sociodemogràfic i els desequilibris territorials, els proble-
mes que arrossega el mercat laboral, el marge de millora del sistema d’innovació (en termes 
d’interconnexió, transferència tecnològica i projecció) o les dificultats de les pimes per afrontar els 
reptes tecnològics de la Quarta revolució industrial i competir en un mercat global cada vegada més 
exigent. L’anàlisi inclou també les amenaces externes per a la comunitat, com són els fluxos d’atrac-
ció migratòria a la baixa i la sortida dels joves navarresos per cercar millors oportunitats sociolabo-
rals, l’agreujament de les condicions del canvi climàtic, la pèrdua de dinamisme del sector exterior 
per les tendències proteccionistes o l’especialització en mercats saturats, quedar endarrerits en la 
cursa per la innovació i els riscos de deslocalització de les activitats productives i descapitalització 
de les empreses.

La magnitud i complexitat d’aquests i altres reptes previstos requeriran la cooperació publicoprivada. 
La llarga trajectòria de sintonia entre el Govern Foral i els agents socioeconòmics, comprovada en els 
diversos projectes conjunts duts a terme amb èxit, ofereix un marc idoni per aconseguir-ho. En 
aquesta línia, el balanç estratègic de l’estudi té com a objectiu extreure recomanacions o guies d’ac-
ció que puguin ser d’utilitat per a les iniciatives de desenvolupament dels agents navarresos. 

Com en ocasions anteriors, CaixaBank Research ha comptat amb la col·laboració d’Analistes Finan-
cers Internacionals (Afi) per a l’elaboració d’aquest estudi. Diego Vizcaíno, soci director de l’àrea 
d’Economia Aplicada, ha estat el director tècnic del projecte, al capdavant d’un equip de consultors 
experts en diferents àmbits de l’anàlisi econòmica territorial. 
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La realització d’aquest estudi va finalitzar el desembre de 2019, moment previ a l’aparició de la pan-
dèmia mundial de la COVID-19 a Espanya i a la resta d’Europa. En aquest sentit, les conclusions que 
es destaquen aquí adquireixen un paper protagonista en la recuperació econòmica i renovació estra-
tègica de la Comunitat Foral de Navarra. 

Confio sincerament que aquest volum pugui cobrir de manera efectiva el debat sobre la situació 
actual de Navarra i que sigui el punt de partida per articular polítiques econòmiques que permetin 
aprofitar un futur replet de reptes i oportunitats.

Enric FErnándEz
Economista en cap de CaixaBank
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1. Introducció
El propòsit d’aquest diagnòstic és contribuir al 
coneixement estratègic de la Comunitat Foral 
de Navarra aportant una imatge fidedigna i de 
conjunt. L’anàlisi es basa tant en les estadísti-
ques oficials disponibles com en els documents 
més rellevants publicats recentment i, especial-
ment, en els resultats d’un gran nombre d’entre-
vistes mantingudes amb agents representatius 
del món empresarial, social i institucional. Es 
tracta de promoure un exercici de reflexió que 
transcendeixi l’esquema tradicional de compa-
rativa regional i s’endinsi en la recerca de solu-
cions que permetin a Navarra avançar cap a la 
consecució d’un escenari de desenvolupament 
més gran.

Al capítol segon de l’informe es tracten els pro-
cessos territorials i econòmics que condicionen 
el desenvolupament navarrès i que constituei-
xen el suport sobre el qual s’estableixen les acti-
vitats productives. En primer lloc, s’analitzen els 
processos demogràfics, on s’ha valorat el creixe-
ment demogràfic recent, notable en el seu con-
text territorial, i com la immigració estrangera 
ha revolucionat el panorama sociodemogràfic 
en termes de diversitat. Davant la falta de dina-
misme natural endogen, sense les aportacions 
foranes la població navarresa estaria supedi-
tada a un escenari d’envelliment i constricció 
socioeconòmica. Per la seva banda, l’anàlisi de la 
distribució de la població permet reconèixer l’in-
tens contrast entre la polarització de l’àrea 
urbana de Pamplona i el declivi demogràfic dels 
municipis rurals més petits i perifèrics, parcial-
ment compensat pels nuclis intermedis. A conti-
nuació, s’estudien els sistemes de transport 
terrestres i se’n destaquen els reptes de conne-
xió a la xarxa d’alta velocitat i el desenvolupa-
ment logístic intermodal, així com la funció 
estratègica del transport aeri. En tercer lloc, en 
aquest mateix capítol s’estudien els processos 
econòmics dels darrers anys i s’analitza l’evolu-
ció de les principals variables, com el PIB, l’ocu-
pació, el sector exterior, el sector públic o els 
indicadors de preus i salaris, que en línies gene-

rals col·loquen Navarra en una posició d’avan-
tatge en el context nacional, especialment en 
termes de nivell de riquesa aconseguit i pes dels 
sectors exportadors, encara que a escala euro-
pea es percebin alguns reptes (com la divergèn-
cia del creixement del PIB i les distorsions del 
mercat laboral, entre d’altres).

Al llarg del tercer capítol s’aprofundeix en els 
sectors i les àrees sensibles de l’economia navar-
resa que seran clau per fomentar el desenvolu-
pament econòmic, social i ambiental els pròxims 
anys. Al primer apartat s’ofereix una anàlisi de 
les dinàmiques de creixement i cohesió que 
s’han produït en els últims anys, tot explorant la 
productivitat i l’ocupació que hi han contribuït, 
tant des d’un punt de vista general com secto-
rial. En segon lloc, es tracta l’estructura empresa-
rial i la capacitat d’emprenedoria. El tercer 
apartat s’ocupa de la innovació i la societat del 
coneixement, i avalua on es troba Navarra, a 
escala autonòmica i de les regions europees,  
en termes d’inversió, innovació empresarial, 
empreses de base tecnològica i digitalització, 
entre altres variables. Seguidament, s’analitza 
l’estructura d’agents que componen el Sistema 
Navarrès d’Innovació (amb les seves accions i 
projectes més emblemàtics), així com les ini-
ciatives relacionades amb les agrupacions 
empresarials innovadores o clústers sorgits en 
les diverses àrees estratègiques i l’esforç d’adap-
tació a l’escenari de la Indústria 4.0. Finalment, 
s’identifiquen les tendències en matèria de sos-
tenibilitat ambiental, avaluant-ne els principals 
indicadors, i el ferm compromís de la Comunitat 
Foral per avançar en la transició cap a un model 
socioeconòmic sostenible, pivotat en l’impuls 
de les energies renovables, la reducció d’emis-
sions i l’economia circular.

Al capítol quart es tracta l’anàlisi estratègica de 
la comunitat a partir de les principals derivades 
i punts d’interès obtinguts del diagnòstic fet  
als capítols anteriors, elaborant una matriu de 
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 
(DAFO) que ajudi a identificar les possibles línies 
d’acció que contribueixin al progrés de la Comu-
nitat Foral. L’objectiu és presentar la fotografia 
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més realista de Navarra, més enllà de l’anàlisi 
tècnica. Per fer-ho, s’han tingut en compte les 
opinions i els punts de vista dels agents entre-
vistats. S’ha facilitat que aquests punts de vista, 
reinterpretats pels autors del volum, enriqueixin 
les parts més valoratives de l’informe. Essent 
així, l’anàlisi cobra vivesa i realisme, cosa que 
ofereix una via d’expressió, que hem fet nostra, 
a les diferents veus que han acceptat participar 
en el treball de camp de la monografia. 

El cinquè i últim capítol, amb les conclusions 
principals que es desprenen de l’anàlisi estratè-
gica feta i la seva reinterpretació en termes d’es-
cenaris desitjables i, a la vegada, versemblants 
per a Navarra, tanca aquest volum.

Aquestes conclusions són clau per establir una 
estratègia de recuperació econòmica sòlida i 
d’acord amb el context derivat de l’impacte de 
la pandèmia de la COVID-19.
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2. Processos 
demogràfics, 
espacials i 
econòmics i 
institucionals

2.1. Poblament i territori
El desenvolupament industrial navarrès va per-
metre evitar la desfeta demogràfica pròpia d’al-
tres regions d’interior. La Comunitat Foral ha 
estat un dels territoris amb més increment de la 
població en les fases d’expansió econòmica i, 
després de la crisi recent, encara que de forma 
alentida, ha continuat creixent. No obstant això, 
com la resta del país, Navarra no s’escapa de la 
dinàmica natural regressiva i de l’envelliment 
de la població i, en conseqüència, el futur socio-
econòmic de la comunitat dependrà cada 
vegada més de la capacitat d’atracció migratò-
ria. Un altre desafiament sociodemogràfic és 
reduir la marcada polarització a la capital foral i 
avançar cap a un model més equilibrat que 
ampliï les oportunitats de desenvolupament 
territorial, especialment a les àrees rurals des-
poblades. 

2.1.1. Anàlisi demogràfica

L’evolució demogràfica de Navarra ha estat sem-
blant a la de la resta del país. L’impuls industrial 
va ser el motor del creixement demogràfic dels 
anys seixanta (14,7% entre 1960 i 1970, 3,7 punts 
més que el conjunt d’Espanya). D’aquesta 
manera, la Comunitat Foral no va estar immersa 
en els processos de declivi demogràfic que van 
patir altres regions d’interior1.

El ritme de creixement es va atenuar en els anys 
setanta (9,1%) i es va reduir al 2% entre 1981 i 

1 Enfront dels retrocessos d’Extremadura (–16,9%), Castella-la Manxa (–12,9%) i Castella i Lleó (–7,9%) o de l’escàs 
creixement d’altres comunitats de la vall de l’Ebre, com La Rioja (1,8%) i Aragó (4,3%).
2 Dades a 1 de gener del 2019.

1991 (2,1 i 2,5 punts, respectivament, per sota de 
la mitjana espanyola), en paral·lel als difícils 
anys de crisi econòmica i reconversió industrial. 
Això no obstant, Navarra es va anticipar en la 
recuperació de l’increment en els anys noranta 
(7%, enfront del 4,3% de la mitjana espanyola) i 
l’expansió de la primera dècada de segle xxi va 
ser fins i tot superior (15,5%, enfront del 14,8% 
de la mitjana nacional). L’impacte de l’última 
gran recessió econòmica es va traduir en un 
agònic increment demogràfic del 0,6% entre 
2010 i 2016, però sense arribar a la disminució 
del conjunt del país (–1%) i, en els últims anys, el 
ritme de creixement de la Comunitat Foral 
duplica la mitjana espanyola (2,1% entre 2016 i 
20192, enfront de l’1%).

L’ascens demogràfic navarrès experimen-
tat en les últimes dècades ha superat sen-
siblement el d’altres comunitats properes 
i el del conjunt de la mitjana espanyola.

En comparació d’altres regions, la Comunitat 
Foral destaca pel seu ascens demogràfic més 
gran. Entre 1999 i 2019 la població navarresa es 
va incrementar un 21,5%, un percentatge quatre 
vegades superior al del País Basc i el doble del 
d’Aragó. En la fase més expansiva, 1999-2009, 
Navarra va encapçalar el creixement amb La 
Rioja, i en la fase més restrictiva, juntament 
amb el País Basc, va evitar el descens experi-
mentat per altres comunitats de l’entorn.

El dinamisme del principi del segle xxi va 
atenuar les tendències sociodemogràfi-
ques regressives, però la recent crisi eco-
nòmica ha accelerat el declivi natural, tant 
per la caiguda de la natalitat com per 
l’augment de la mortalitat –malgrat 
l’augment de la longevitat– d’una pobla-
ció cada vegada més gran.
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Comparativa de l’evolució de la població de Navarra en el seu entorn 
territorial   
Creixement mitjà anual per dècades. En % 

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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El declivi natural de la població navarresa, amb un 
creixement vegetatiu mitjà anual del 0,4 per cada 
1.000 habitants en els anys noranta (la meitat que 
la mitjana espanyola), es va interrompre en la pri-
mera dècada de segle xxi i el 2010 es va aconseguir 
un creixement del 2,8 per 1.000 (6 dècimes més 
que al conjunt d’Espanya). La natalitat va assolir el 
punt àlgid el 2008, amb una taxa de l’11,33 per 
1.000 habitants i, en paral·lel, la taxa de mortalitat 
va baixar fins al mínim del 7,8 per 1.000 el 2010. Els 
anys de bonança econòmica, juntament amb el 
rejoveniment derivat de l’atracció migratòria, van 
contribuir a revitalitzar la dinàmica natural. No 
obstant això, aquest lleu repunt es va truncar des-
prés de la recent crisi econòmica. En els dos últims 
anys amb dades disponibles, 2017 i 2018, Navarra 
experimenta per primera vegada un decreixe-
ment vegetatiu (–0,2 i –0,7 per 1.000, respectiva-

3 Nombre de naixements per cada 1.000 habitants.
4 En aquests dos anys, 2017 i 2018, les defuncions registrades a Navarra (11.659) van superar el nombre de naixe-
ments (11.134).

ment), encara que menys acusat que la mitjana 
espanyola (–0,7 i –1,1 per 1.000, respectivament)4 i, 
en els pròxims anys, el procés d’envelliment i la 
baixa natalitat continuaran disminuint.   

Com la resta de societats modernes euro-
pees, el retrocés de les generacions joves i 
l’envelliment de les generacions del baby 
boom dibuixen una piràmide regressiva 
amb escasses possibilitats endògenes de 
recuperació.

El procés d’envelliment de la població navarresa es 
percep amb claredat en l’estructura per edats del 
període 1999-2019. Tenint en compte el padró de 
2019, els joves entre 20 i 34 anys representen un 

Dinàmica natural de la població (1985-2018) 
Creixement vegetatiu anual per cada 1.000 habitants

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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15,7% de la població, 8,3 punts menys que el 19995. 
Per contra, el nombre de persones de l’interval 
entre els 40 i 59 anys ha augmentat un 48,8%, i 
acapara gairebé un terç del total de la població 
navarresa (30,9%, 5,7 punts més que fa dues dèca-
des). La gent gran a partir de 65 anys s’ha incre-
mentat un 32,1%, encara que en termes 
percentuals aquest ascens ha estat més discret 
(un 19,6%, 1,6 punts més que el 1999)6. No obstant 
això, l’envelliment de la població s’ha aguditzat en 
el grup d’edat de 80 anys i més –o quarta edat–, 
els integrants del qual han incrementat un 72,9%, 
i segons vagin fent anys les generacions del baby 
boom a curt termini engrossiran la cúspide de la 
piràmide. Pel que fa a la distribució per sexes, la 
feminització de la població total (102 dones per 
cada 100 homes) s’intensifica en les generacions 

5 En termes absoluts, l’interval entre 20 i 34 anys suma 102.920 habitants, és a dir, un retrocés del 20,5% respecte del 
1999 (o 26.483 efectius menys). 
6 Aquest retrocés està motivat, principalment, per l’efecte de les generacions “buides” o el descens de naixements 
durant la Guerra Civil i Postguerra.

de 65 anys i més, atès que són més longeves (127 
dones per cada 100 homes).

Els indicadors demogràfics de la Comunitat Foral 
s’alineen amb la mitjana del país, amb una taxa 
d’envelliment del 19,6%, 3 dècimes per sobre del 
conjunt nacional, si bé aquesta diferència és 
menys pronunciada que la de fa dues dècades (1,3 
punts). La situació ha empitjorat sensiblement pel 
que fa a la capacitat de reemplaçament generacio-
nal, la taxa de la qual va disminuir 78 punts entre 
1999 i 2019 i es va situar en un 79,1% (1,2 punts 
menys que la mitjana espanyola). La regressió 
també ha estat significativa en l’índex de tendèn-
cia (86,7%), que ha quedat 12,8 punts per sota de 
l’any 1999, tot i que 4 dècimes superior al del con-
junt del país. La taxa de dependència s’eleva al 

0

Piràmide demogràfica de Navarra (1999-2019) 

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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54,1% i és 7,6 punts superior a la de les dues dèca-
des anteriors, cosa que evidencia una marcada 
disminució de la població en edat activa. Davant 
d’aquestes dades, contrasta la millora de la taxa de 
maternitat, que el 2019 s’eleva fins al 21,3%, gai-
rebé 4 punts més que el 1999 i 2 punts per sobre 
de la mitjana espanyola. 

La Comunitat Foral s’ha erigit en un focus 
d’atracció de les migracions internes, par-
ticularment en relació amb els territoris 
propers.

Els fenòmens migratoris tenen un protago-
nisme creixent en l’evolució i el futur de la 
població navarresa. A continuació, s’analitzen 
els moviments migratoris, tant de tipus intern 
–o interterritorial– com a escala internacional. 
La població nascuda en altres comunitats 
autònomes suma 104.914 persones (Padró de 
2019), una xifra que equival a un 16% del total 
de residents a la Comunitat Foral. Aquesta 
xifra suposa un saldo favorable de 21.195 habi-
tants respecte dels navarresos de naixement 
que van emigrar i resideixen en altres territoris 

7 Població que resideix a l’estranger inscrita en algun municipi navarrès a efectes electorals, segons el 
Padró de residents a l’estranger (PERE) de l’INE.

d’Espanya. Els fluxos amb el País Basc han estat 
especialment intensos per la proximitat terri-
torial i els forts llaços socioeconòmics. Tenint 
en compte l’origen, els intercanvis entre les 
dues comunitats ascendeixen a 47.610 perso-
nes repartides de forma equilibrada (amb un 
lleuger saldo negatiu per a Navarra de 50 habi-
tants). Castella i Lleó, seguida d’Andalusia i 
Extremadura, són els territoris que més efec-
tius aporten al saldo navarrès positiu de les 
migracions interiors (12.553, 8.078 i 4.854, res-
pectivament). Per contra, els intercanvis són 
desfavorables amb Madrid i Catalunya (amb 
un saldo negatiu de 5.838 i 3.506 habitants, 
respectivament), cosa que evidencia l’atracció 
que exerceixen les estructures socioprofessio-
nals d’aquests territoris, especialment entre 
els joves navarresos.

El nombre de navarresos de nacionalitat espa-
nyola que resideixen oficialment a l’estranger 
arriba als 33.7527 el 2019, una xifra a priori 
modesta (equival a un 5,2% de la població), però 
que s’ha duplicat en comparació de la xifra de fa 
10 anys. L’impacte de la crisi econòmica i les 
aspiracions de promoció laboral han impulsat 

Indicadors demogràfics de Navarra (1999-2019)

1999 2019
Espanya Navarra Espanya Navarra

Dependència (a) 46,1% 46,5% 51,3% 54,1%
Envelliment (b) 16,8% 18,1% 19,3% 19,6%
Maternitat (c) 16,2% 17,5% 19,3% 21,3%
Substitució (d) 164,3% 157,2% 80,3% 79,1%
Tendència (e) 84,1% 99,6% 86,3% 86,7%

(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) Nens de menys de 5 anys sobre dones d’entre 15 i 49 anys. 
(d) Població de 20 a 29 anys sobre la població d’entre 55 i 64 anys. 
(e) Nens de 0 a 4 anys entre nens de 5 a 9 anys. 

Font: Calculat a partir de les dades del Padró Municipal de 2018, INE.
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l’emigració de joves navarresos a l’estranger. No 
obstant això, la població inscrita a Navarra que 
resideix a l’estranger segueix sent un fenomen 
estretament lligat a les migracions històriques 
a Amèrica8.

La recuperació dels darrers anys ha reactivat 
l’atracció migratòria, particularment d’ori-
gen exterior.

Sense cap dubte, el fenomen demogràfic de més 
impacte està lligat als fluxos recents d’immi-
gració estrangera. En un curt interval de temps, 
la població resident nascuda a l’estranger ha 
passat de representar un 1,9% el 1999 a un 15,2% 
el 2019, és a dir, s’ha multiplicat gairebé per 10. 
La preponderància de l’atracció migratòria exte-
rior ha reduït el pes de la població de nacionali-
tat espanyola, tant nativa com procedent 
d’altres comunitats autònomes. 

8 Segons les dades de 2019, Amèrica concentra el 68,4% del total de persones inscrites a Navarra que resideixen a 
l’estranger, és a dir, un total de 23.084 persones, un 104,5% més que el 2009, la qual cosa revela la intensitat de l’ad-
quisició de nacionalitat espanyola en aquest col·lectiu.

L’Estadística de variacions residencials reforça 
l’anàlisi dels intercanvis migratoris. El saldo 
acumulat amb la resta d’Espanya entre 1998 i 
2018 va beneficiar Navarra en 20.209 habi-
tants. Aquesta xifra es veu clarament superada 
per l’aportació del saldo exterior, 57.882 habi-
tants. De manera agrupada, el saldo migratori 
de la Comunitat Foral suma 78.091 habitants, 
significativament per sobre de la contribució 
del creixement vegetatiu en aquesta dècada 
(18.063). La majoria d’aquests migrants són de 
nacionalitat estrangera (91%). El ritme d’atrac-
ció migratòria varia en funció de les fases de 
dinamisme socioeconòmic. El saldo migratori 
va sumar 42.999 habitants (8.600 de mitjana 
anual) durant el quinquenni 2004-2008 i es va 
desplomar fins a 5.718 habitants en el següent 
quinquenni (2009-2013). La contracció va ser 
especialment intensa en el punt àlgid de la 
crisi, 2012-2013, amb un saldo negatiu de 3.240 
habitants, derivat de la gran caiguda de la 
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immigració exterior9. La recent fase de recupe-
ració econòmica influeix en el repunt immigra-
tori observat en l’últim quinquenni (2014-2018), 
amb un saldo favorable de 18.904 habitants. El 
guany net produït el 2018 s’eleva a 7.823, una 
xifra propera a la dels anys anteriors a la crisi, 
especialment per l’increment del saldo exte-
rior (6.655 habitants, un 61,6% més que l’any 
anterior).

A la Comunitat Foral es comptabilitzen 64.057 
residents de nacionalitat estrangera (Padró de 
2019), el 9,8% del total de població, un percen-
tatge lleugerament inferior a la mitjana espa-
nyola (9 dècimes menys), encara que rellevant 

9 Si observem els anys 2012 i 2013, l’Estadística de variacions residencials va recollir un total de 12.158 baixes en els 
intercanvis amb l’exterior, un nombre que supera àmpliament les altes, 8.353.
10 El percentatge de població estrangera es redueix al 7,4% al País Basc i al 5,4% a Castella i Lleó. No obstant això, el 
pes dels residents de nacionalitat estrangera és superior en altres comunitats de la vall de l’Ebre (11,7% a La Rioja i 
11,3% a l’Aragó).
11 Concretament, van contribuir amb 58.086 habitants, lleugerament per sobre de l’increment dels residents de 
nacionalitat espanyola (57.751). De fet, sense els estrangers, l’increment demogràfic navarrès en aquest període ana-
litzat s’hauria limitat a un 10,9%, enfront del 21,5% observat.
12 Segons dades de l’INE, entre 2009 i 2018 es van produir 22.050 adquisicions de nacionalitat espanyola de resi-
dents a Navarra. Aquest fenomen explica, en gran part, el percentatge més petit de població de nacionalitat estran-
gera (9,8%) respecte al total de nascuts a l’exterior (15,2%).

en el seu entorn territorial10. Els residents 
estrangers s’han multiplicat gairebé per 11 res-
pecte de 1999 (quan només es comptabilitza-
ven 5.971 estrangers). A més, la meitat del 
creixement demogràfic de 1999-2019 el van 
propiciar les aportacions estrangeres11. El nom-
bre d’estrangers va arribar al màxim l’any 2011 
–71.600 (11,2% de la població)–, però la immi-
gració exterior es va desinflar en els anys 
següents (tenint en compte que el període 
2012-2017 el nombre de residents estrangers va 
disminuir en 16.947) a mesura que es van mul-
tiplicar les sortides per l’impacte de la crisi, així 
com per efecte de l’adquisició de la nacionali-
tat espanyola12. No obstant això, la variació 

Font: Padró Municipal, INE.
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dels últims anys confirma el repunt de la immi-
gració estrangera (entre 2017 i 2019, l’incre-
ment mitjà anual de la població estrangera va 
augmentar fins als 4.702 habitants i es va 
acostar a l’increment mitjà de 5.809 habitants 
registrat a la dècada de gran expansió entre 
1999 i 2009).

El pes de la població estrangera a Navarra 
s’aproxima a la mitjana del país i, de lluny, 
és el col·lectiu que més ha crescut.

La distribució per nacionalitats permet apro-
fundir en els perfils de la immigració forana. El 
42,3% dels residents estrangers es concentren 
en tres països (d’un total de 114 nacionalitats 
representades). En primer lloc, destaca el col·lec-
tiu de marroquins, un 20,7% dels estrangers. A 

continuació, destaquen dues nacionalitats d’Eu-
ropa de l’Est més recentment integrades a la 
Unió Europea: romanesos (12,3%) i búlgars 
(9,2%). En termes comparats, el paper de la resta 
de països de la Unió Europea és discret, 10,3% 
(dels quals un 5% són de nacionalitat portu-
guesa). Més enllà del continent europeu i africà 
(37,1% i 30,2% dels estrangers, respectivament), 
Amèrica Llatina es posiciona com el tercer focus 
(27,1%), amb Colòmbia i l’Equador com a nacio-
nalitats més representatives. L’aportació asià-
tica és discreta, amb un 4,7%, la majoria de la 
Xina.

El futur sociodemogràfic de Navarra, com el de 
la resta del país, es veurà afectat per la dinàmica 
natural regressiva i l’envelliment. En aquest con-
text, la capacitat d’atracció migratòria serà cru-
cial per possibilitar el creixement demogràfic i 

Resta de la UE
3.372 (5,3%)

Romania i Bulgària
13.801 (21,5%) 

Resta d’Europa
3.372 (5,3%)  

Marroc 
13.285 (20,7%) 

Resta d’Àfrica
6.065 (9,5%) 

Resta d’Amèrica Llatina
11.201 (17,5%) 

EUA i Canadà
447 (0,7%) 

Xina
1.793 (2,8%) 

Colòmbia
3.451 (5,4%) 

Equador
2.722 (4,2%) 

Resta Àsia-Pacífic
1.229 (1,9%) 

NAVARRA

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.

Origen de la població estrangera de Navarra
Residents nascuts a l’estranger (2019)
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el reemplaçament de les generacions joves. La 
projecció de l’INE per a l’any 2033 estima que la 
Comunitat Foral assoleixi els 690.533 habitants, 
un 5,6% més que la població resident de 2019. 
Aquesta perspectiva suposa la continuïtat de 
l’últim decenni, és a dir, una situació propera a 
l’estancament (es calcula un 0,4% de mitjana 
anual, que dista de l’augment mitjà de l’1,7% 
registrat en el decenni 1999-2009). No obstant 
això, aquest increment projectat és superior a la 
mitjana espanyola (4,3% entre 2019 i 2033) i 
Navarra no estaria afectada per la disminució 
esperada en el seu entorn territorial13. Un dels 
problemes que comporta el baix creixement és 
que vindrà acompanyat d’un buidatge progres-
siu de les generacions en edat activa. En aquest 
sentit, la població entre 35 i 49 anys pot retroce-
dir un 26,9%, mentre que l’interval entre 55 i 69 
anys pot incrementar un 25,3%. Així mateix, si es 

13 Segons les dades de l’INE, la variació entre 2019 i la projecció de 2033 seria negativa al País Basc (–0,4%), l’Aragó 
(–0,6%), La Rioja (–1,4%) i Castella i Lleó (–7,9%).

compleixen aquestes expectatives, el percen-
tatge dels més grans de 65 anys superarà 
àmplia ment al dels més joves d’entre 0 i 19 anys 
(24,8% i 19,1%, respectivament), la taxa d’envelli-
ment s’elevarà 5 punts (fins al 24,8%) i l’anome-
nada quarta edat (80 anys i més) s’incrementarà 
un 33,3%.

Les previsions demogràfiques apunten a 
un empitjorament, en termes de minva 
d’efectius joves en edat activa i costos 
socials a l’alça associats al procés d’envelli-
ment. No obstant això, Navarra podria 
escapar del decreixement quantitatiu pre-
vist en altres territoris veïns i s’alinearia 
amb el grup de les comunitats més dinà-
miques.
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2.1.2. Estructura urbana i de 
poblament. Organització 
territorial

L’atomització en municipis de mida petita 
condiciona l’estructura territorial navar-
resa. Més de la meitat del territori es troba 
o s’aproxima a una situació de “desert 
demogràfic”.

L’extensió territorial és de 10.391 quilòmetres 
quadrats, que equival al 2,1% del total de la 
superfície espanyola. No obstant això, en ter-
mes de població Navarra tan sols representa un 
1,4% (Padró de 2019), que es tradueix en una 
baixa densitat: 63 habitants per quilòmetre 
quadrat14, 30 menys que el conjunt del país i a 
gran distància de la densitat del País Basc (305 
habitants), encara que superior a altres comuni-
tats de l’entorn15.

14 Augmenta fins a 68 si s’exclou l’àmbit despoblat de Bardenas Reales.
15 Navarra supera àmpliament la densitat d’Aragó i Castella i Lleó (27,6 i 25,5) i iguala la de La Rioja (63).
16 Última dada disponible en la data d’elaboració de l’informe.

La Comunitat Foral es compon de 272 municipis, 
amb una ràtio de població que se situa en 2.381 
habitants (Padró de 201816), una xifra sensible-
ment inferior a la mitjana del país (5.743 habi-
tants). Més de la meitat del territori navarrès 
(57,3%) està constituït per municipis per sota 
dels 1.000 habitants i la densitat mitjana es 
limita a 10 habitants per quilòmetre quadrat, el 
llindar límit que la Unió Europea estableix per 
definir un territori com a “desert demogràfic” .  
A més, el 34,9% dels municipis se situen per 
sota de cinc habitants per quilòmetre quadrat i 
un 15,4% no arriben als 100 habitants. 

Atesa la mida demogràfica dels municipis, 
s’han identificat set intervals. El més freqüent 
correspon a l’interval de municipis rurals de 
100 a 500 habitants, amb el 40,8% del total 
dels municipis i més d’un terç de la superfície 
municipal (34,5%), encara que el seu pes demo-
gràfic es limita a un 5,6% (Padró de 2018). Els 
municipis considerats urbans (en superar els 
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10.000 habitants) només representen un 4,4% 
del total de municipis i un 4,8% de la superfí-
cie, però concentren el 57,9% de la població, fet 
que evidencia l’acusada polarització territorial. 
Entre aquests dos extrems, els nivells interme-
dis (entre 501 i 10.000 habitants) exerceixen 
una funció territorial clau, en articular el 54,2% 
del territori i acollir el 45,6% dels residents 
navarresos.

17 Segons el Padró de 2018, un total de 199.066 habitants.
18 Delimitada segons l’estudi del Ministeri de Foment, Las Grandes Áreas urbanas y sus municipios (2019).

Al cim de la jerarquia urbana-territorial, Pam-
plona té una població propera als 200.000 
habitants17, cosa que la situa en el grup de ciu-
tats mitjanes del país. L’àrea urbana de Pam-
plona18 agrupa 18 municipis, amb un total de 
355.167 habitants (padró de 2018), el 54,8% de la 
població navarresa (gairebé 5 punts més que el 
1998). A més, la polarització s’ha accentuat en 
les últimes dècades. La població de l’àmbit 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal 2018, INE.
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metropolità ha augmentat un 33,6% en 20 anys 
(1998-2018), 89.350 habitants més, una dada 
que representa el 76,7% de l’increment demo-
gràfic de la Comunitat Foral en aquest període. 
El creixement de la resta del territori ha estat 
significativament més modest, 10,2%.

Navarra es caracteritza per un model 
urbà-territorial concentrat a la capital 
autonòmica. Els nuclis urbans i semiur-
bans intermedis són essencials per a l’ar-
ticulació de la resta del territori, així com 
per reduir l’extrema polarització de l’àrea 
urbana de Pamplona i emprendre estratè-
gies de reequilibri. 

Fora de l’àmbit metropolità de la Conca de Pam-
plona, tan sols tres municipis superen el llindar 
dels 10.000 habitants. Tudela és especialment 
rellevant, tant per la seva grandària (més enllà 
de la capital, l’únic exemple d’àrea urbana de 
certa entitat), com per la seva funció de centre 
de serveis que vertebra el territori meridional de 
la Ribera de l’Ebre. Els nuclis urbans de mida 
petita o semiurbans (entre 5.000 i 10.000 habi-
tants) són centres de referència per a gran part 
de la resta del territori: a les zones muntanyoses 
del nord, Baztan i Altsasu; al sud al voltant de la 
vall de l’Ebre, Cintruénigo, Corella, San Adrián i 
Peralta-Azkoien; i, entre les dues zones, els 
enclavaments urbans d’Estella i Tafalla.  

2.2. Els transports com a 
palanca de competitivitat: 
anàlisi espacial
Navarra compta amb una moderna xarxa d’in-
fraestructures de carreteres, que afavoreixen 
tant la cohesió interna com l’accessibilitat al 
quadrant nord-est peninsular. El repte actual 
exigeix connectar la Comunitat Foral amb la 
xarxa d’alta velocitat i els grans corredors 
transeuropeus de viatgers i mercaderies. 
Davant el desplegament de les altes presta-
cions ferroviàries, el transport aeri ha perdut 
importància en les comunicacions peninsulars 

de llarga distància. Però l’avió (a través de les 
connexions amb els hubs internacionals) conti-
nua sent un mitjà essencial per a l’obertura 
exterior i la competitivitat de les empreses 
navarreses.

Davant l’excessiva polarització a la capital navar-
resa i amb l’objectiu de potenciar l’equilibri terri-
torial, l’Estratègia Territorial de Navarra (ETN) 
s’estructura al voltant del concepte de comuni-
tat ciutat, on els corredors d’infraestructures són 
essencials per avançar en la seva integració. A 
través dels Plans d’Ordenació Territorial de 
Navarra (POT), es potencien l’accessibilitat i la 
connectivitat a escala interna (subsistemes 
regio nals) i externa, així com l’ús del transport 
públic i dels modes de transport no contami-
nants.

2.2.1. Transport per carretera: 
vertebració interna i frontissa 
interterritorial

El desenvolupament de la xarxa de carre-
teres d’alta capacitat ha impulsat el posi-
cionament estratègic de Navarra, fet que 
ha potenciat les relacions amb les comu-
nitats veïnes i amb França. Així mateix, 
aquestes infraestructures han afavorit la 
cohesió territorial entre la capital regional 
i els nuclis intermedis.

L’autovia de Navarra és el principal eix vertebra-
dor de la Comunitat Foral. En gran part es cor-
respon amb els trams de l’autopista (AP-15) 
entre Pamplona i Tudela. A Izurzun continua 
com a autovia (A-15) fins que s’uneix a l’A-1 a 
Guipúscoa. A l’àrea de Tudela permet la conne-
xió amb el corredor de la vall de l’Ebre (A-68 i 
AP-68). Des de la conclusió dels trams entre 
Sòria i Medinaceli, l’A-15 s’ha convertit en la via 
més directa a Madrid. Unir Tudela amb Sòria és 
prioritari per a les comunicacions de la zona de 
la Ribera de Navarra, a més de permetre escur-
çar la distància entre Pamplona i Madrid, i millo-
rar les comunicacions amb el sud d’Espanya i 
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amb Lisboa. L’Eix de la vall de l’Ebre també és 
transcendental. El desdoblament de l’N-232 a 
l’autovia A-68 amplia les possibilitats de les 
funcions logístiques i millora sensiblement la 
seguretat viària del corredor de l’Ebre. Un cop 

culminats els trams navarresos de la Ribera, 
l’objectiu dels pròxims anys és culminar l’A-68 
fins a Saragossa. 

Altres eixos rellevants són l’A-12 i l’A-10, tant per 
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a les comunicacions internes com per a les rela-
cions externes. L’A-12 o autovia del Camí de Sant 
Jaume ha millorat les comunicacions entre 
Pamplona i el sud-oest de la Comunitat Foral 
(Estella-Lizarra, Viana, Puente de la Reina, etc.) i, 
a més, permet la connexió directa amb Logro-
nyo, la qual cosa facilita les relacions amb la vall 
del Duero. L’A-10 connecta Pamplona amb Vitò-
ria i és una altra de les opcions preferides per 
arribar a Madrid19.

La integració dels territoris muntanyosos perifè-
rics és una de les directrius de les polítiques 
forals de transport. A l’oest de la comunitat, l’au-
tovia dels Pirineus o A-21 (entre Pamplona i Yesa) 
ha marcat una fita en la millora de l’accessibili-
tat d’un territori caracteritzat pel menor desen-
volupament econòmic i el declivi demogràfic. 
L’execució de l’A-21 fins a Jaca, a més de millorar 
significativament les comunicacions transver-

19 Evita els peatges de l’AP-15, i el temps emprat és de tan sols 10 minuts més.
20 Derivada del trànsit pesat de mercaderies (la connexió més directa entre Pamplona i França) i l’orografia.

sals de l’Eix Pirinenc, amplia les relacions amb el 
sector nord-est peninsular (amb Osca i Sara-
gossa per mitjà de l’autovia del Mudèjar, i amb 
Catalunya a través de l’A-22) i, a més, té un valor 
estratègic si s’arriba a materialitzar un nou eix 
europeu d’alta capacitat entre Espanya i França, 
E-7 (N-330 i RN-134). Una altra de les prioritats és 
l’articulació més gran de l’àmbit pirinenc sep-
tentrional per mitjà de la conversió de l’N-121-A 
en una carretera de tres carrils (acompanyada 
de la modificació d’interseccions) que atengui 
l’alta demanda actual i, alhora, redueixi la sinis-
tralitat20.

Seguidament, podem analitzar la densitat de 
les carreteres d’alta capacitat en relació amb la 
població i el territori, en comparació d’altres 
comunitats autònomes. La Comunitat Foral pre-
senta una ràtio per població destacada, 6,3 qui-
lòmetres per cada 10.000 habitants, 2,6 

Carreteres d’alta capacitat a Navarra vs. altres comunitats autònomes (2017)
Ràtio km per habitants i km per superfície

Font: Ministeri de Foment.
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quilòmetres més que la mitjana espanyola. La 
ràtio per superfície és més moderada, 3,9 quilò-
metres per 1.000 quilòmetres quadrats, en línia 
amb la mitjana espanyola. En conjunt, la xarxa 
de carreteres d’alta capacitat suma 406 quilò-
metres el 2017 (últim any publicat), un 82,1% 
més respecte de la xifra de 2000, la qual cosa 
suposa un creixement 18 punts superior a l’ob-
servat en el conjunt del país. El gruix de la xarxa 
és de competència autonòmica (el 90,4%21), 
cosa que evidencia l’esforç inversor foral de les 
darreres dècades. Pel que fa a les tipologies  
de la via, predominen les carreteres lliures de 
peatge22, encara que el pes de les autopistes de 
peatge és significatiu, el 35,5%, 18 punts més 
que la mitjana espanyola23.

2.2.2. Les comunicacions per tren: 
desenvolupament dels serveis 
d’altes prestacions i integració  
a la Xarxa Ferroviària 
Transeuropea

Els serveis d’altes prestacions han estat un 
revulsiu per al transport de viatgers i el 
tren s’ha convertit en una manera prefe-
rent en les comunicacions de llarga dis-
tància.

L’alta velocitat arribarà a Navarra amb retard, 
després d’anys d’ajornament de les inversions 
per la crisi econòmica i per les vacil·lacions sobre 
el traçat definitiu. Això no obstant, s’ha avançat 

21 El percentatge de carreteres de gran capacitat de titularitat autonòmica es redueix a un 25,1% en el total nacional.
22 Les autovies, autopistes lliures de peatge i carreteres multicarril sumen 262 quilòmetres, per 144 quilòmetres de 
les autopistes de peatge.
23 Navarra és la quarta comunitat amb la ràtio d’autopistes de peatge més elevat, únicament per darrere de La Rioja, 
el País Basc i Catalunya.
24 El tren Alvia va permetre una reducció d’1 hora i 10 minuts en el desplaçament a Madrid respecte de l’Intercity de 
2003. Aquesta millora va ser encara més substancial en el trajecte a Barcelona: des de 2008, l’Alvia ha estalviat 2 hores 
respecte del servei previ en Talgo.
25 El nombre de passatgers entre els aeroports de Pamplona i Madrid va baixar un 34,2% en el període 2003-2018.

en els serveis d’altes prestacions (trens Alvia), 
els temps de viatge dels quals des de Pamplona 
s’han reduït a tres hores fins a Madrid i a quatre 
fins a Barcelona24. Amb aquests serveis reno-
vats, el trànsit de viatgers es mou en màxims 
històrics. El 2018 el nombre de viatgers de llarga 
distància entre Pamplona i Madrid s’eleva a 
449.500, quatre vegades més que el 2003. 
Aquesta expansió coincideix amb el retrocés del 
trànsit aeri25; en conseqüència, el tren ha passat 
a ser el mode de transport dominant (vegeu el 
gràfic següent). El volum de viatgers que es diri-
geixen a Barcelona és més modest, 175.600, 
però també s’ha quadruplicat i ho ha fet en 
menys temps (2008). En conjunt, les estacions 
navarreses sumen gairebé un milió de viatgers 
de llarga distància el 2018 (1,6 milions si es con-
sideren els serveis de mitja distància), una xifra 
sensiblement superior al transport aeri (205.500 
passatgers). 

La concreció del corredor navarrès d’alta 
velocitat per a trànsit mixt de viatgers i 
mercaderies es planteja com una gran 
oportunitat de desenvolupament. Però 
també és un projecte complex, no exempt 
de controvèrsies.

La situació entre els arcs Atlàntic i Mediterrani 
(enllaç entre Saragossa i la Y basca al Corredor 
Cantàbric-Mediterrani), juntament amb el pro-
tagonisme de la indústria de l’automòbil, 
l’obertura exterior de l’economia navarresa i 
l’impuls de les infraestructures logístiques, 
confereixen a Navarra una dimensió estratè-
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gica. La inclusió efectiva de la Comunitat Foral26 
a la Xarxa Transeuropea de Ferrocarril (TEN-T)27 
és una gran oportunitat per aprofitar aquests 
avantatges. En primer lloc, la seva execució 
implica modernitzar les infraestructures ferro-
viàries de transport de viatgers i mercaderies, 
assegurant la connexió en amplada UIC amb la 
frontera francesa a través de la Y basca, és a dir, 
la integració en la xarxa europea. La presència 
al Corredor Atlàntic28 permetrà accedir a una 
gran plataforma ferroviària de mercaderies de 
més de 2.000 quilòmetres, connectada amb 
els principals ports i nodes logístics de l’Arc 
Atlàntic, i integrada amb la resta de corredors 
europeus. Tot això afavorirà les funcions logís-
tiques i, en suma, la competitivitat del teixit 
empresarial.

26 Navarra ha estat inclosa en la proposta de modificació del Corredor Atlàntic de la Xarxa Bàsica presentada pel 
Ministeri de Foment a la Comissió Europea.
27 L’eina financera Connecting Europe Facility (CEF) impulsa el desenvolupament dels nou corredors transeuropeus 
de la Xarxa Bàsica.
28 La informació completa sobre el Corredor Atlàntic es pot consultar a www.atlantic-corridor.eu

La materialització del Corredor Navarrès d’Alta 
Velocitat no està exempta d’incògnites. De 
moment, no s’ha decidit el traçat definitiu de la 
connexió amb la Y basca, i hi ha dues opcions 
possibles: per Vitòria o a través d’Ezkio, a Gui-
púscoa. Pel seu cost més reduït i la menor com-
plexitat tècnica, el Ministeri de Foment s’inclina 
per enllaçar Pamplona amb Vitòria. En canvi, el 
Govern navarrès vol optar per Ezkio, ja que és el 
tram més curt (55 quilòmetres, davant dels 75 de 
Vitòria) i la sortida més directa a la costa gui-
puscoana i França. El tram de la comarca de 
Pamplona (21 quilòmetres entre Campanas i 
Zuasti) també planteja diversos reptes: l’elimi-
nació del bucle ferroviari de Pamplona, la cons-
trucció d’una nova estació i la intermodalitat 
dels centres logístics. La resta de trams fins a 

Quota del tren al corredor Navarra-Madrid  
% respecte al total de passatgers en avió + tren d’altes prestacions
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Saragossa29 facilitarien la connexió amb el Cor-
redor de la Mediterrània.

D’altra banda, l’alta velocitat genera, com en el 
cas de la Y basca, un moviment sociopolític30 
que rebutja aquest tipus d’infraestructures pel 

29 Comarca de Pamplona-Castejón (65,2 quilòmetres) i Castejón-Saragossa (82,3 quilòmetres).
30 Pel que fa a això, la Fundació Sustrai Erakuntza opera com una plataforma social i jurídica enfrontada als projectes 
d’alta velocitat a Navarra.

seu elevat cost econòmic i impacte ambiental i, 
com a alternativa, planteja concentrar els 
esforços en l’adaptació tècnica de les infraes-
tructures actuals, la funció social del tren i el 
transport de mercaderies.
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Navarra a la xarxa d’alta velocitat  
Línies d’alta velocitat i altes prestacions
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2.2.3. El transport de mercaderies 
i el desenvolupament de les 
funcions logístiques avançades

Navarra s’especialitza en el tràfic de merca-
deries. El total de mercaderies transportades 
per carretera va ascendir a 45,6 milions de 
tones el 2018, que representa un 3,1% del con-
junt del país, més del doble del seu pes demo-
gràfic (1,4%). El protagonisme de Navarra és 
especialment rellevant en el trànsit interre- 
gional, amb un 58,7% de quota i un 8% del 
total de mercaderies transportades a Espanya, 
posant de manifest la funció de frontissa terri-
torial que exerceix Navarra en el quadrant 
nord-est peninsular. El volum de mercaderies 
transportat es va reduir un 30% entre 200831 i 
2018 per l’impacte de la crisi. No obstant això, 
en els últims anys s’aprecia una recuperació 

31 L’any 2008 va marcar el màxim històric de les mercaderies transportades a les carreteres de Navarra, 65,2 milions 
de tones.
32 Entre el corredor continental nord-sud que uneix París amb Madrid i l’eix del nord-est peninsular entre els ports 
de Barcelona i Bilbao.

d’acord amb el clima econòmic –les merca-
deries mobilitzades van incrementar un 28,9% 
entre 2014 i 2018. A més, el retrocés de la dar-
rera dècada va ser conseqüència de la forta 
caiguda del trànsit intraregional (–56,9%), que 
contrasta amb el lleu descens del trànsit inter-
regional (–4,6%), mentre que el trànsit d’ori-
gen o de destinació internacional es va 
incrementar un 73,7%. Aquesta tendència 
reflecteix l’obertura i la vocació exportadora 
de l’economia navarresa.

Tenint en compte l’Estratègia d’Especialització 
Intel·ligent (NS3), l’impuls de la logística avan-
çada és una de les principals estratègies de futur 
per a Navarra, ja que afecta multitud d’agents i la 
totalitat dels sectors econòmics de Navarra. L’es-
mentada posició geogràfica de cruïlla de grans 
corredors de transport de mercaderies32, el rang 

Transport de mercaderies per carretera a Navarra (2018)
Tipus de desplaçaments (TM i %)
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de node intermodal33 i el teixit econòmic (l’auto-
moció, entre altres indústries exportadores) són 
actius valuosos per impulsar el sector logístic34.

El Govern navarrès, en col·laboració amb 
els agents socioeconòmics, promou un 
model territorial logístic.

L’Estratègia Logística de Navarra 2018-2028, 
d’acord amb l’Estratègia d’Especialització Intel-
ligent (NS3) i el Pla Industrial de Navarra, i amb 
les orientacions de les polítiques de la UE35 i de 
l’Estat, promou actuacions en infraestructures 
logístiques i el foment de serveis de transport 
intermodal que contribueixin a reduir la depen-
dència del transport de mercaderies per carre-
tera36 i facilitin la inserció efectiva de Navarra en 
la Xarxa Transeuropea de transport. Per a això, 
marca les següents accions prioritàries:

•  Impuls al desenvolupament del corredor 
navarrès d’altes prestacions.

•  Actuacions de millora en terminals ferrovià-
ries integrades o relacionades amb la xarxa 
d’àrees logístiques de Navarra (Pamplona- 
Noáin i Tudela-Castejón).

•  Accessibilitat ferroviària a àrees industrials i 
logístiques.

•  Millora de l’oferta de serveis ferroviaris 
intermodals i optimació de l’operativa de 
transferència modal.

•  Impuls a la cooperació entre operadors de 
transport, logístics i carregadors.

33 El Node Intermodal de Pamplona (NIP) s’ha configurat a partir de la Terminal Intermodal de Navarra (TIN) a 
Noáin –dins dels 21 nodes de la Xarxa Adif– i la Ciutat del Transport (CTP). La terminal de Noáin està connectada 
per tren amb Barcelona Europa Terminal Sud (BEST), una de les principals terminals europees de contenidors a la 
Mediterrània.
34 La dimensió específica del sector logístic és rellevant: el 4,4% del PIB navarrès, segons la informació de l’Estratègia 
Logística de Navarra 2018-2028.
35 La Unió Europea s’ha marcat com a objectiu arribar al 50% del transport de mercaderies per ferrocarril el 2050.
36 El tren és un mode irrellevant en el transport de mercaderies, amb una quota de tan sols l’1,2%. En el marc de 
l’estratègia logística, l’objectiu és arribar al 2,4% per a 2030, una xifra limitada, però que suposaria duplicar el nivell 
actual.

2.2.4. Transport aeri: adaptació  
a l’escenari d’alta velocitat  
i les connexions amb hubs 
aeroportuaris europeus

Les connexions aèries directes a les grans 
ciutats i als centres de decisió europeus 
amplien les oportunitats de relacionar-se 
a escala global.

Com altres aeroports d’interior, el trànsit aeri de 
Pamplona s’ha reduït dràsticament en l’última 
dècada. Aquest declivi s’explica per l’efecte com-
binat d’una caiguda de la demanda local des-
prés de la crisi econòmica i el paral·lel 
desenvolupament dels serveis d’altes presta- 
cions en els trens de llarga distància. En conse-
qüència, el nombre de passatgers es va desplo-
mar un 72,3% entre 2007 i 2014. En els últims 
anys se n’ha produït un increment notable 
(48,6% entre 2014 i 2018), però la xifra assolida 
s’allunya del màxim a què es va arribar abans de 
la crisi (205.503 passatgers el 2018 davant 
500.097 passatgers el 2007). 

El gràfic següent recull l’evolució dels darrers 
anys i detalla les principals destinacions. La con-
nexió aèria amb Madrid acapara el gruix de 
mercat, concretament el 75,3% del total de pas-
satgers acumulats en el període analitzat 
(2004-2018). El destí madrileny, tot i l’acusat 
descens del nombre de passatgers (–57,3% entre 
2007 i 2018) manté la seva posició de lideratge. 
A continuació, se situa Barcelona (14,5%), que 
des del 2014 deixa de ser una destinació relle-
vant després de la cancel·lació del vol regular 



31L’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  F o r a l  d e  N a v a r r a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

d’Air Nostrum. El pes de la tercera destinació, 
Frankfurt, és minso (1,1%), ja que es tracta d’una 
connexió recent (des de 2017) i en termes per-
centuals reemplaça l’aeroport de Barcelona (el 
18,8% dels passatgers de 2018 van tenir Frank-
furt com a origen o destinació). La resta de les 
escales suma un 9,1% (del total de passatgers de 
2004-2018), generalment lligades a vols xàrter 
esporàdics o vols estacionals (per exemple, el 
vol estival amb Palma).

En l’entorn territorial, Bilbao és el referent aero-
portuari més rellevant per a Navarra tenint en 
compte la proximitat relativa, el volum de pas-
satgers (5,5 milions el 2018) i les connexions 
internacionals (33). La importància d’altres aero-
ports d’Aena en l’entorn és més discreta: Sara-
gossa ronda el mig milió de passatgers i compta 

37 Altres aeroports regionals d’interior amb grans àrees d’influència com els de Saragossa i Valladolid no superen 
aquest llindar (489.064 i 253.271 passatgers, respectivament, el 2018).
38 En l’actualitat només hi operen dues companyies regulars: Air Nostrum, especialitzada en vols regionals i filial 
d’Iberia, i la companyia alemanya Lufthansa.

amb nou destinacions internacionals, i no hi ha 
grans diferències amb els altres dos aeroports 
bascos, Sant Sebastià i Vitòria. Pel que fa al tràn-
sit aeri de mercaderies, destaca l’especialització 
com a aeroports de càrrega de Saragossa i Vitò-
ria (tercer i quart lloc en el rànquing d’Aena, 
amb una quota agregada del 22,5% del total de 
mercaderies el 2018).

En un escenari d’alta velocitat i tenint en compte 
la dimensió demogràfica reduïda del mercat 
navarrès o la inexistència del turisme massiu de 
costa, és poc probable que Pamplona superi el 
rang de petit aeroport regional i sobrepassi el 
llindar del mig milió de passatgers37. Aquests 
factors expliquen també l’escàs atractiu de l’ae-
roport pamplonès per atraure companyies de 
baix cost38, que solen activar el creixement dels 

Evolució del trànsit aeri de l’aeroport de Pamplona (2004-2018)  
Milers de passatgers per escales origen/destinació 
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aeroports secundaris (encara que la seva presèn-
cia no sigui contínua i estigui condicionada a 
subvencions públiques). Per això, el principal 
repte implica conservar les actuals connexions 
estratègiques amb Frankfurt i Madrid39. Aquests 
dos hubs internacionals ocupen el quart i sisè 

39 Quatre vols diaris (anada i tornada) amb Madrid i dos vols diaris (anada i tornada) amb Frankfurt.
40 Segons dades de l’informe d’Airport Council International (ACI), Airport Industry Connectivity Report 2019. La con-
nectivitat entre hubs es mesura pel nombre de vols de connexió que un viatger pot agafar a l’aeroport hub de desti-
nació.

lloc, respectivament, del rànquing europeu de 
trànsit de passatgers. Però més valuós per a les 
comunicacions internacionals de Navarra és que 
Frankfurt sigui el primer aeroport en connectivi-
tat del món40, i que Madrid ocupi el setè a escala 
europea (i setzè del món).
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2.3. Processos econòmics
En aquest capítol s’estudiaran els principals 
fonaments macroeconòmics de Navarra, per la 
qual cosa es compararan una sèrie d’indicadors 
autonòmics amb les seves contrapartides en 
l’àmbit nacional. D’aquesta manera, s’inferirà 
en quins fonaments la Comunitat Foral aconse-
gueix resultats per sobre de la resta del conjunt 
d’Espanya i en quins encara hi ha marge per 
aconseguir millors resultats.

El PIB per capita navarrès és superior al de la 
mitjana nacional, tot i que durant els últims 
anys s’ha registrat cert acostament entre les 
dues economies. Gairebé un terç de la variació 
històrica del VAB navarrès s’explica per les con-
tribucions de la indústria manufacturera, les 
activitats immobiliàries i el comerç, la repara-
ció, el transport i l’hostaleria, mentre que el 
sector de la construcció és l’únic que ha des-
truït valor afegit a la comunitat en el període 
analitzat. Per la seva banda, la taxa d’ocupació 
navarresa el 2018 se situa en el 53,2%, gairebé 
4 p. p. per sobre de la mitjana nacional (49,7%), 
mentre que la taxa d’atur es troba en el 10%, 
lluny dels mínims assolits en els anys previs a 
la crisi (4,7%). A més, la relació comercial de 
Navarra amb l’exterior és més intensa que la 
de la mitjana espanyola, sustentada fonamen-
talment en la indústria de l’automòbil i els 
béns d’equipament, sectors de gran rellevància 
a la comunitat.

2.3.1. Creixement i convergència

En les gairebé dues primeres dècades del 
segle xxi (entre 2000 i 2018), el creixement 
mitjà anual de l’economia de Navarra va ser del 
3,4%, ja que va passar dels 11.177 milions d’eu-
ros41 a inicis de segle als 20.282 milions d’euros 
el 2018. Aquesta xifra va representar l’1,7% del 
PIB nacional de 2018, que se situa en els 1.202.193 
milions d’euros. 

41 Xifres del PIB expressades a preus corrents (Comptabilitat Regional Espanyola de l’INE, Base 2015).

El creixement mitjà presentat per l’agregat 
nacional entre 2000 i 2018 es troba en línia 
amb el de la comunitat navarresa, que va ser 
del 3,5%. Aquesta coincidència entre les dues 
economies no és puntual, ja que la progressió 
d’Espanya i la de la Comunitat Foral van ser 
molt similars en el període analitzat, a excep-
ció del cicle recessiu i part del de recuperació 
(entre 2009 i 2015), quan Navarra va registrar 
en diversos anys un millor comportament que 
el conjunt espanyol. 

Durant el període 2009-2015, mentre que el 
creixement mitjà anual de l’economia espa-
nyola va ser nul (del 0,0%), el de la Comunitat 
Foral va ser d’un 0,2%. En termes de variació 
entre aquests dos anys, el canvi en l’acumulat 
de l’economia espanyola va ser igualment d’un 
creixement nul (0,0%), mentre que el de Navarra 
va augmentar un 1,5%. Si bé entre 2015 i 2016 la 
comunitat s’ha mantingut per sota del conjunt 
nacional, el 2017 i 2018 el progrés econòmic de 
Navarra ha estat superior al d’Espanya (2,6% 
davant del 2,3% el 2018). 

Tot i l’alentiment en els ritmes de creixement 
del PIB observat en les dues economies durant 
els darrers anys, les dades reflecteixen una 
recuperació del PIB als nivells previs a la crisi, 
assolits tant per Navarra com pel conjunt na- 
cional l’any 2016.

El PIB per capita navarrès és superior al de 
la mitjana nacional, tot i que s’ha produït 
una certa aproximació entre totes dues 
xifres durant els últims anys. Això es deu 
al fet que el creixement del PIB navarrès 
ha estat lleugerament inferior al nacio-
nal, mentre que la població de la comuni-
tat ha augmentat més que la mitjana 
espanyola. 

El PIB per capita de Navarra es troba per sobre de 
la mitjana nacional, i ha recuperat també els 
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nivells previs a la crisi econòmica. El 2018 va 
aconseguir la xifra de 31.322 euros42, un 21,7% 
superior a la mitjana espanyola, que se situa en 
25.730 euros. En comparativa històrica, el PIB per 
capita de Navarra ha estat sempre per sobre de 
la mitjana nacional. No obstant això, les seves 
taxes de creixement són bastant similars, 
encara que en alguns moments s’ha situat per 
sota de la mitjana nacional. Així, en el període 
2000-2018 el creixement mitjà anual del PIB per 
capita espanyol va ser del 2,7%, mentre que 
Navarra va créixer a un ritme del 2,4%.

En l’acumulat, el PIB per capita navarrès de 2018 
va ser un 52% més gran que el de l’any 2000, 
mentre que la xifra en l’àmbit nacional va ser un 
61% més gran en comparació del mateix període. 
La diferència entre aquestes dues xifres s’explica 
perquè, en aquest període, el PIB navarrès va créi-
xer a taxes mitjanes anuals lleugerament infe-
riors a les nacionals, mentre que la població de la 
comunitat va créixer més que la mitjana espa-
nyola: l’1,0% anual davant del 0,8% nacional.

42 Calculat com el quocient del PIB a preus corrents de la Comptabilitat Nacional i Regional entre la població recolli-
da al padró municipal amb data 1 de gener.

Aquesta senda d’evolució de la renda per capita 
a Navarra ha causat certa aproximació entre el 
PIB per capita nacional i el regional, però a una 
escala molt petita. Així, per exemple, mentre 
que l’any 2000 la renda per capita a Navarra era 
un 28,5% superior a la mitjana espanyola, el 
2018 se situava un 21,7% per sobre d’aquesta 
segona. 

El PIB per capita navarrès és superior a la 
mitjana de la Unió Europea, però encara 
està lluny de les regions europees més 
pròsperes. El manteniment de la distància 
entre Navarra i aquelles regions més 
desenvolupades en aquest indicador dei-
xen marge per a la convergència. 

A escala europea, el PIB per capita de Navarra va 
superar la mitjana de la UE-28 en tots els anys 
de la sèrie analitzada, exceptuant el període 
entre 2013 i 2016 (1,1% inferior de mitjana). 

Creixement del PIB (a preus constants): Navarra i Espanya (2002-2018) 
% de variació anual

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2015).
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Des de 2000 a 2009 hi ha una clara divergència 
a favor de Navarra, que va arribar en aquest 
últim any a tenir un PIB per capita un 15,8% 
superior al de la UE-28 (màxima diferència de la 
sèrie). Aquesta tendència canvia de signe a par-
tir de llavors i assoleix el punt mínim l’any 2015, 
quan la renda per capita navarresa era un 2,6% 
inferior a la de UE-28. A partir de l’any 2017, 
Navarra torna a estar lleugerament per sobre en 
aquesta comparativa, amb un PIB per capita un 
1,4% superior a la mitjana de la UE-28 el 2018.

No obstant això, la renda per capita de Navarra 
se situa encara lluny dels nivells de les 10 re- 
gions més riques d’Europa, concretament un 
57,7% per sota el 2017 (última dada disponible 
per a les dades regionals europees); per tant, no 
s’observa convergència entre Navarra i aquestes 
regions.

Des del punt de vista de l’estructura econò-
mica, Navarra es caracteritza, igual que qualse-
vol economia desenvolupada, per la presència 
majoritària del sector terciari, el pes sobre el 
valor afegit brut (VAB) del qual s’eleva fins  
al 59,7% el 2018. Tanmateix, la rellevància 
d’aquest sector és inferior a la que mostra en la 
mitjana nacional (74,8% el 2018). A més, l’avanç 
de la terciarització de l’economia navarresa 
sembla produir-se d’una manera significativa-

ment més lenta que a la mitjana del país, ja 
que l’any 2000 el pes del sector serveis a la 
comunitat i al conjunt nacional era del 55,3% i 
del 65,6%, respectivament.

L’especialització en la indústria manufac-
turera de l’economia navarresa s’ha reduït 
durant els últims anys a favor del sector 
terciari, especialment cap a les activitats 
immobiliàries i activitats professionals, 
científiques i tècniques.  

La menor representativitat d’aquest sector es 
deu, d’una banda, al pes del comerç, la reparació, 
el transport i l’hostaleria –que a la comunitat 
van generar el 19,2% del VAB de 2018, mentre 
que la mitjana nacional va ser del 23,6%–, així 
com a les activitats immobiliàries –que a 
Navarra van representar el 8,9% del VAB, mentre 
que al conjunt d’Espanya van suposar un 11,6% 
del VAB total de 2018. 

D’altra banda, el pes de la indústria manufactu-
rera a la comunitat de Navarra és significativa-
ment més gran que el de la mitjana espanyola. 
El 2018, el 26,9% del VAB va procedir d’aquesta 
branca, mentre que la mitjana nacional va ser 
del 12,4%. Cal destacar la importància de la 
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branca de l’automoció a Navarra, que suposa el 
8,5% de les exportacions espanyoles d’aquest 
sector, i que gràcies al lideratge d’empreses 
fabricants d’automòbils i de les indústries auxi-
liars que les proveeixen de components, conti-
nua sent l’activitat més dinàmica de la 
comunitat. També destaquen la indústria de 
conserves i congelats, especialitzades primor- 
dialment en el processament de llegums i hor-
talisses, i la indústria de maquinària i béns 
d’equipament, que proveeixen de components 
la indústria d’energies renovables, principal-
ment de turbines eòliques.

L’estructura productiva navarresa actual és fruit 
dels canvis que ha sofert al llarg dels últims 
anys. Des de l’any 2000, el sector de la construc-
ció a Navarra és el que més pes ha perdut i ha 
passat de representar el 9,3% del VAB l’any 2000 
al 5,9% el 2018. La raó darrere d’aquesta tendèn-
cia es troba en la naturalesa de la severa reces-
sió que va patir l’economia espanyola a partir de 
2008, que va tenir especial èmfasi en el sector 
de la construcció. La indústria manufacturera 

també ha perdut pes a Navarra i ha passat 
d’aportar el 27,5% del VAB l’any 2000 al 26,9% el 
2018, tot i que aquesta branca ha estat i conti-
nua sent el sector d’especialització de l’econo-
mia de la Comunitat Foral.  

El sector de les activitats immobiliàries de 
la Comunitat Foral va ser el més destacat 
en termes de creixement mitjà anual en el 
període 2000-2018, seguit per les activitats 
professionals, científiques i tècniques i les 
artístiques, recreatives i d’entreteniment.

Per contra, branques del sector terciari com ara 
activitats immobiliàries (+4,1  p.  p. de creixe-
ment en el període) i activitats professionals, 
científiques i tècniques (+2,0 p. p.) guanyen pes 
dins de l’economia navarresa, desenvolupant 
una menor terciarització en comparació amb la 
mitjana espanyola. No obstant això, en aquest 
sector perden pes algunes branques com les 
Administracions públiques, l’educació i la sani-

Convergència del PIB per capita de Navarra respecte 
al dels seus territoris de referència (2000-2018)
Índex 100 = mitjana corresponent

Nota: PIB per capita ajustat per paritat de poder de compra. Deu primeres regions UE-28: Londres Interior (Oest), Luxemburg,
Irlanda Sud, Hamburg, Brussel·les, Irlanda Est i Mitja, Praga, Bratislava, Illa de França i Alta Baviera.
Fonts: Eurostat, INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2015).
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tat (–1,7 p. p.), o la de la informació i les comuni-
cacions (–0,6  p.  p.). Altres sectors que han 
incrementat el seu pes en el període entre l’any 
2000 i el 2018 són el d’altres activitats professio- 
nals (del 4,8% al 6,8%); l’agricultura, la rama-
deria i la pesca (del 3,1% al 3,7%), i les activitats 
artístiques, recreatives i d’entreteniment (del 
3,4% al 4,2%). 

En termes de creixement mitjà anual, el sector 
de l’economia navarresa que més ha destacat 
en el període 2000-2018 ha estat el d’activitats 
immobiliàries, amb un creixement del 5,2%, 
superior a la del seu comparable nacional (4,3% 
per al mateix període). Les activitats professio-
nals, científiques i tècniques el segueixen, ja 
que van augmentar un 3,7% en aquest període, 
0,3 punts per sobre de la mitjana espanyola. A 
més, les activitats artístiques, recreatives i d’en-
treteniment van augmentar a Navarra un 3,0%, 
mentre que a Espanya la dada va ser del 2,5%. 

L’únic sector de l’economia navarresa que va dis-
minuir el seu pes en termes de VAB va ser el de 

la construcció, que va registrar una concentració 
mitjana anual del 0,8% durant el període 2000-
2018. En el conjunt del país, la construcció també 
va ser l’únic sector en retrocés, i de forma més 
intensa (–1,2%).

Gairebé un terç del creixement del valor 
afegit brut navarrès entre els anys 2000 i 
2018 es deu a les contribucions de la 
indústria manufacturera, de les activitats 
immobiliàries i del comerç, la reparació, el 
transport i l’hostaleria. Per contra, el sec-
tor de la construcció, amb les seves apor-
tacions a la variació del VAB navarrès en 
els anys anteriors a la crisi, que van ser 
notables, ha estat l’únic sector a la comu-
nitat que ha destruït valor afegit en el 
període analitzat. 

La branca d’activitat navarresa que més divergeix 
pel que fa al conjunt espanyol és la de la informa-
ció i les comunicacions: mentre que a Navarra el 

Estructura del VAB a preus constants per sectors (2000-2018)
% respecte del total

2000 2018

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2015).
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sector va augmentar a una taxa mitjana anual 
que no va arribar al 0,1% en el període 2000-2018, 
a Espanya ho va fer un 3,8%. D’altra banda, el sec-
tor de l’agricultura i la ramaderia navarresa va 
créixer un 2,6% en el període, mentre que a Espa-
nya tot just va pujar un 1,1%, i el sector industrial 
navarrès ho va fer en un 1,6%, cinc vegades més 
que la mitjana nacional (0,3%).

Tenint en compte el pes d’un sector sobre el 
total de l’economia i la variació de la seva activi-
tat al llarg dels darrers anys, es pot estimar la 
contribució de cada branca productiva a l’evolu-

ció interanual de l’agregat de l’economia en 
qüestió. Així, durant el període comprès entre 
2001 i 2018, els sectors que més han suportat 
l’increment del VAB a Navarra, i que expliquen 
un terç de la variació històrica del VAB de la 
comunitat, han estat els següents:

i)  La indústria manufacturera, que s’ha carac-
teritzat per contribuir positivament al creixe-
ment del VAB a Navarra, a excepció dels anys 
2009, 2012, 2015 i 2016. La seva aportació se 
situa al voltant del 12,8% de la variació total 
de la sèrie. 

–2 –1 0 1 2 3 654
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ii)  Les activitats immobiliàries, que han contri-
buït positivament a la variació del VAB 
navarrès, amb una mitjana del 9,8%.

iii)  El comerç, la reparació, el transport i l’hosta-
leria, la contribució dels quals a l’augment 
del VAB navarrès, amb una aportació mit-
jana del 8,9%, ha estat més modesta que la 
de la indústria manufacturera. No obstant 
això, durant els últims anys s’ha produït 
certa confluència entre les dues branques. 

Per contra, la construcció, que es va caracteritzar 
per contribuir de manera important al VAB 
navarrès en els anys anteriors a la crisi, ha estat 
l’únic sector que ha destruït valor afegit a la 

comunitat en el període analitzat. Així, la contri-
bució mitjana del sector en el període ha estat 
del –1,2%, encara que aquesta aportació ha 
esdevingut positiva en els darrers anys (concre-
tament, des de 2015), gràcies a la recuperació del 
sector. Això s’evidencia, per exemple, a través del 
cada vegada més gran nombre de visats d’obra 
nova concedits a les empreses del sector, si bé 
encara no hi ha cap comunitat que hagi recupe-
rat els nivells anteriors a la crisi.

2.3.2. Mercat de treball

Històricament, el mercat de treball de Navarra 
ha mostrat un dinamisme similar al del conjunt 
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espanyol i ha presentat indicadors lleugerament 
millors que els d’aquest últim. L’any 2018 ha 
estat força favorable per a l’economia de Navarra 
i, per tant, per al seu mercat laboral. La seva alta 
taxa d’ocupació li ha permès eludir millor la crisi 
econòmica i financera, i presentar una taxa 
d’atur inferior a la mitjana nacional el 2018. No 
obstant això, el mercat de treball navarrès pre-
senta grans diferències en col·lectius vulnera-
bles com ara el dels joves i el de les dones, així 
com elevades taxes d’atur de llarga durada. De la 
mateixa manera, la sobrequalificació que s’ha 
observat en alguns sectors i activitats de l’econo-
mia navarresa resten eficièn cia i afecten negati-
vament el benestar de l’economia. 

Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), 
Navarra va tenir el 2018 al voltant de 282.200 per-
sones ocupades, una xifra que en termes relatius 
a la seva població en edat de treballar (taxa 
d’ocupació) suposa el 53,2%. Aquesta xifra s’eleva 

gairebé 4 p. p. per sobre de la mitjana nacional 
(49,7%) i deixa constància de la fortalesa del mer-
cat de treball navarrès. No obstant això, si bé la 
tendència de la taxa d’ocupació navarresa ha 
estat molt semblant a la mitjana nacional en els 
últims anys, no ha passat el mateix amb la mag-
nitud de les seves variacions. El creixement de 
l’ocupació després de la recuperació econòmica 
entre 2014 i 2018 ha estat lleugerament inferior a 
la mitjana nacional (un 1,8% de mitjana anual, 
enfront del 2,7% del conjunt d’Espanya). En ter-
mes acumulats, mentre que el nombre d’ocupats 
a Navarra ha augmentat un 7,5% fins al 2018, en 
el conjunt del país ho ha fet un 11,4%. Aquest 
augment de l’ocupació es deu a la millora del 
cicle econòmic després de la sortida de la crisi, 
impulsada pel progrés en sectors com ara serveis 
i indústria. No obstant això, queden lluny els 
màxims històrics de 2007, quan es va assolir una 
taxa d’ocupació del 58,4% a Navarra i d’un 53,3% 
en el conjunt d’Espanya. 
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El creixement de l’ocupació després de 
la crisi econòmica ha estat inferior a la 
Comunitat Foral en comparació del de la 
mitjana nacional, encara que l’efecte 
negatiu de la crisi també va ser menor 
en el mercat de treball navarrès respecte 
del conjunt del país. Com a conseqüèn-
cia, el percentatge de població navarresa 
en edat de treballar ocupada és superior 
al de la mitjana nacional, si bé encara no 
s’han recuperat els màxims històrics de 
2007. 

La taxa d’activitat de Navarra ha mostrat 
la mateixa tendència decreixent que la de 
la resta del país i en quatre anys s’ha 
reduït gairebé 1 p. p., fins a situar-se per 
sota del 60% el 2018.

La taxa d’activitat de Navarra, mesurada com a 
percentatge de població activa respecte del 
total de població en edat de treballar, és del 
59,1%, 0,4 punts per sobre de la mitjana nacio-
nal. Tanmateix, la seva evolució al llarg dels 
últims anys ha seguit la mateixa tendència 
negativa que la del conjunt del país. L’any 2014, 
la taxa d’activitat navarresa se situava al vol-
tant del 60%, cosa que implica que en quatre 
anys s’ha reduït al voltant d’1 p. p., la mateixa 
reducció que l’experimentada per la mitjana 
espanyola.

Amb una taxa d’ocupació del 72,5% de la 
població d’entre 20 i 60 anys, Navarra 
s’aproxima a l’objectiu del 75% proposat 
en l’Estratègia Europa 2020.

L’Estratègia Europa 2020, adoptada en el 
Consell Europeu el 17 de juny de 2010, consti-

43 Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Govern d’Espanya. http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=9fa3cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD

tueix el marc de referència per a la coordi- 
nació de les polítiques econòmiques i d’ocu-
pació dels Estats membres de la Unió Euro-
pea43. Entre els objectius principals per 
complir en matèria d’ocupació es troba el 
requisit d’augmentar fins al 75% la taxa 
d’ocupació de la població d’edats compreses 
entre 20 i 64 anys. El 2018, la taxa d’ocupació 
per als navarresos compresos en aquesta 
franja d’edat era del 72,5%, una xifra per sota 
dels objectius de l’Estratègia Europea 2020, 
però superior a la mitjana espanyola (67%). 
En termes generals, i a falta de conèixer l’úl-
tim any abans de la finalització d’aquesta 
estratègia, es pot afirmar que Espanya no ha 
aconseguit assolir l’objectiu del 75% i que 
Navarra, encara que en una posició molt més 
propera que la de la mitjana nacional, tam-
poc no el complirà.

Malgrat el ritme més gran d’incorporació 
de la dona al mercat laboral, la taxa d’acti-
vitat femenina a Navarra és gairebé 
10 p. p. inferior a la dels homes.

Per col·lectius, la taxa d’activitat de les dones  
ha millorat en 2 p. p. els últims 10 anys i s’ha 
situat en el 54,9% el 2018, mentre que la taxa 
d’activitat dels homes navarresos ha caigut 
gairebé 7 p. p. en l’última dècada. El desenvo-
lupament i l’agreujament de la crisi va provo-
car un abandonament de la inactivitat i la 
incorporació al mercat de treball d’una gran 
part de dones navarreses, precisament per 
intentar compensar la caiguda dels ingressos 
de les llars, mentre que els homes navarresos 
van abandonar l’activitat probablement desa-
nimats per la situació del mercat laboral. Tot i 
l’increment femení de l’última dècada i de la 
reducció de l’activitat masculina, la taxa d’ac-
tivitat de les dones continua sent inferior a la 
dels homes navarresos (del 54,9% per a les 
dones davant d’un 63,4% per als homes el 
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2018), però superior a la mitjana nacional 
femenina (53,1% el 2018).

La taxa d’atur de Navarra es va situar en el 
10% el 2018, la segona més baixa del país, 
després d’una extraordinària reducció de 
7 p. p. des del màxim assolit el 2013. No 
obstant això, encara és lluny dels nivells 
propers a la plena ocupació aconseguits 
els anys previs a la crisi (4,7% de taxa 
d’atur el 2007).

La millora de l’ocupació, i per tant de la recerca 
de feina, s’ha traduït en una reducció significa-
tiva de la taxa d’atur. No obstant això, els resul-
tats de la taxa d’atur de 2018 queden lluny dels 
observats abans de la crisi econòmica. El 2007, la 
taxa d’atur a Navarra se situava al voltant del 
4,7%, molt per sota de la mitjana espanyola 
(8,2%). És a partir de l’any 2008 quan el mercat 
laboral comença a deteriorar-se fins al punt que, 
el 2013, la taxa d’atur de Navarra va pujar fins al 
17,9% i va assolir el seu màxim històric. Aquest 
nivell implica que a la comunitat hi havia unes 

56.400 persones que no estaven treballant, tot 
i que volien fer-ho. Tot i això, la taxa d’atur navar-
resa va registrar un nivell substancialment infe-
rior a la mitjana nacional (26,1%). En els últims 
quatre anys de recuperació econòmica, la taxa 
d’atur navarresa s’ha aconseguit reduir fins al 
10% el 2018 i torna a ser substancialment infe-
rior a la de la mitjana espanyola, que es troba en 
el 15,3%. 

Els menors de 25 anys són els individus 
més afectats per la desocupació en la 
comunitat, ja que gairebé 3 de cada 10 
joves el 2018 estaven a l’atur. També és 
preocupant l’elevada proporció de perso-
nes aturades de llarga durada, ja que és el 
col·lectiu amb més dificultats d’inserció 
en el mercat laboral.

Tot i les xifres d’atur més favorables de Navarra 
en comparació de l’agregat nacional, la comuni-
tat presenta una distribució desigual per tot el 
període entre els diferents grups d’edat de la 
població. Els menors de 25 anys són els individus 
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més afectats, ja que el 2018 gairebé 3 de cada 10 
joves estaven a l’atur. Tot i que la xifra s’ha reduït 
de forma significativa des de 2013, quan es va 
assolir el màxim històric d’atur juvenil del 48,3%, 
queden lluny els resultats previs a la crisi en què 
la taxa d’atur d’aquest grup era de l’11, 8% (acon-
seguit el 2007). Per la seva banda, els adults de 
més de 55 anys són el col·lectiu que presenta la 
taxa d’atur més baixa, amb una xifra del 7,2% 
d’atur. D’acord amb aquestes dades, la taxa 
d’atur és més baixa per als individus d’edats 
més avançades, mentre que la inserció laboral 
per als joves és inferior. 

En comparació de la resta de les regions espa-
nyoles, Navarra es posiciona com la segona 
comunitat amb la taxa d’atur més baixa el 
2018. No obstant això, en termes d’atur de 
llarga durada, retrocedeix fins al sisè lloc. La 
gran representativitat dels aturats de llarga 
durada resulta negativa atès que es tracta d’un 
col·lectiu amb perspectives de futur més difí-
cils. Les dades que presenten tant Navarra com 
el conjunt del país mostren que la probabilitat 
de trobar feina és més baixa per a aquells indi-

vidus que porten més temps a l’atur, ja que 
perden coneixements i habilitats. A Navarra, la 
proporció d’aturats de llarga durada augmenta 
fins al 46,8% el 2018. El mínim de la taxa d’atur 
de llarga durada es va assolir el 2008, amb el 
15%, per després créixer durant els anys poste-
riors de crisi fins al màxim del 57,7% el 2014. Per 
la seva banda, l’atur de llarga durada en el con-
junt del país s’eleva fins al 49% el 2018, cosa 
que representa una reducció significativa des-
prés dels màxims històrics de 2014, amb un 
61,8%. 

En desagregar l’ocupació per sectors, s’observen 
diferències entre aquells que concentren la pro-
porció més gran de treballadors en la mitjana 
nacional i a Navarra. Així, a la Comunitat Foral 
destaca sobretot la indústria manufacturera, 
que abasta més d’una quarta part del total de 
persones ocupades de la comunitat (el 25,1% del 
total) i gairebé dobla el 12,6% de persones ocu-
pades en el sector de la mitjana nacional. No 
obstant això, aquest sector ha vist disminuït el 
seu nombre de persones ocupades en 1,5 punts 
entre 2008 i 2018.  

70

60

50

40

30

20

10

0

20
02

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
18

20
11

Taxa d’atur de llarga durada a Navarra i Espanya (2002-2018) 
% mitjana anual

Font: INE (Enquesta de Població Activa).

EspanyaNavarra



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 s44

Els sectors que més ocupació han generat 
a Navarra el 2018 són la indústria manu-
facturera, (25,1% dels ocupats); el comerç i 
l’hostaleria (22,6%) i les Administracions 
públiques, la sanitat i l’educació (21,6%), 
que també són els sectors que més han 
contribuït al creixement del VAB en els 
darrers anys.

A la indústria manufacturera li segueix el sec-
tor del comerç i de l’hostaleria que, si bé 
ocupa un alt percentatge de treballadors 
navarresos (el 22,6% del total), es troba lluny 
de la mitjana espanyola (29,5%), encara que 
hagi augmentat el nombre de persones ocu-
pades en aquest sector en 1,4 punts durant el 
període analitzat. En tercer lloc, es troba el 
sector de les Administracions públiques, la 
sanitat i l’educació, que també ocupa una alta 
proporció de treballadors a la comunitat (el 
21,6% del total), en línia amb la mitjana espa-

nyola (22,2%) i registra un augment de la pro-
porció de persones ocupades en el període 
analitzat de 3,0 punts. Entre aquests tres sec-
tors es troben ocupats el 69,3% dels treballa-
dors de Navarra, 5 punts per sobre de la 
mitjana espanyola (64,3%). 

La capacitat de generació d’ocupació d’aquests 
tres sectors a Navarra es correspon amb els sec-
tors que més han suportat el creixement del 
VAB a la comunitat dels últims anys, tal com 
s’ha analitzat a la secció 2.3.1. Així, altres sectors 
importants a la comunitat com el de les activi-
tats professionals, científiques i tècniques, el de 
les artístiques, recreatives i d’entreteniment o el 
de la construcció, només ocupen el 8,3%, el 7,3% 
i el 6,3% de les persones ocupades a Navarra, 
respectivament. El de la construcció, a més de 
ser l’únic a destruir VAB de l’economia navarresa 
en el període analitzat, és el sector que més ha 
vist disminuïr la seva proporció d’ocupats entre 
el 2008 i el 2018; concretament en 4,8 punts. 

Font: Calculat a partir de dades de l’INE (Enquesta de Població Activa).

EspanyaNavarra
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A més de conèixer les dades anteriors, hi ha 
dues característiques estructurals del mercat 
de treball que són interessants d’analitzar per la 
seva incidència sobre la productivitat del treball 
i per l’eficiència 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, la complexitat tecnològica dels sectors 
en què es desenvolupa l’activitat i les tasques 
que es porten a terme, amb l’objectiu de 
detectar fenòmens de sobrequalificació o 
infraqualificació. Una assignació eficient dels 
recursos suposaria que els llocs que requerei-
xen una qualificació bàsica quedessin coberts 
per treballadors amb aquest tipus de forma-
ció. Per contra, els llocs més avançats pel que 
fa a complexitat de tasques i intensitat tecno-
lògica quedarien coberts per treballadors  
amb un elevat nivell de qualificació. La  
sobrequalificació comporta costos, tant en 
termes individuals (derivats de la insatisfacció 
laboral) com en termes col·lectius (s’estan 

expulsant del mercat laboral persones molt 
formades que no rendibilitzen la inversió feta 
en educació). D’altra banda, la infraqualifica-
ció és un llast per a la productivitat de les 
empreses i compromet greument la seva com-
petitivitat.

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 n’hi ha prou que els 
requisits del lloc de treball encaixin amb la 
formació del capital humà que l’ocupa, sinó 
que resulta essencial per a una economia que 
aspira a competir en l’economia del coneixe-
ment disposar d’una presència significativa 
de llocs de treball de qualitat coberts per capi-
tal humà d’elevada qualificació.

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.

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors  
i requeriments del lloc de treball

Requeriments 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: Afi.
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L’anàlisi de les microdades de l’EPA permet 
determinar quina és aquesta fisiologia en el cas 
de Navarra i comparar-la amb la mitjana  
espanyola.

Segons les dades de 2018, el 40,1% de les perso-
nes ocupades a Navarra tenia llocs de treball 
que requerien una qualificació bàsica (treballa-
dors de serveis i comerç, operaris i treballadors 
no qualificats), enfront del 37,0% en ocupacions 
mitjanes (administratius, tècnics i professionals 
de suport) i el 22,9% en llocs de qualificació 
avançada (directius, científics i tècnics). Aquests 
percentatges són semblants a la mitjana espa-
nyola (42,8%, 35,2% i 22,0%, respectivament) i 
posen de manifest un model productiu susten-
tat en sectors i activitats poc intensius en conei-
xements.

Pel que fa a l’ajust entre qualificació i requeri-
ments del lloc de treball (en color verd a la taula 
següent), s’observa que un 45% del total de tre-
balladors ocupen llocs d’acord amb la seva for-
mació, mentre que en el 55% restant dels casos 
hi ha un desajust i s’observen, alhora, fenòmens 
de sobre- i infraqualificació. Així, el 44,1% dels 
treballadors compten amb una formació supe-
rior a la requerida per al lloc que ocupen, mentre 
que un 10,9% té una formació insuficient a la 
necessària per al lloc que ocupa, que hauria 
d’estar ocupat per treballadors més qualificats. 
En comparació amb la mitjana nacional la  
situació és similar, on les persones sobrequalifi-
cades representen el 36,3% i les persones infra-
qualificades el 12,5%. És a dir, s’observa una 
sobrequalificació més elevada a Navarra que a 
la mitjana espanyola.

Amb les reserves pròpies de la representativitat 
d’unes dades provinents de l’EPA que no s’han 
generat expressament per a aquest tipus d’anà-
lisi, però així i tot acceptant la seva utilitat il·lus-
trativa, podríem concloure que els principals 
desajustos pel que fa a sobrequalificació es pro-
dueixen en els llocs d’operadors d’instal·lacions 
i maquinària, ocupacions elementals i treballa-
dors en serveis de restauració, en els quals el 
22,5%, el 20,5% i el 31,3% dels llocs de treball, res-
pectivament, els ocupen persones treballadores 

amb un nivell alt de qualificació. A més, aquests 
percentatges són lleugerament superiors als 
que va registrar la mitjana nacional (14,7%, 
10,3% i 23,2%, respectivament). A la resta de les 
categories professionals, l’adaptació entre 
oferta i demanda de treball és molt similar a la 
mitjana nacional.

Com també la resta del país, el mercat de 
treball navarrès reflecteix un model pro-
ductiu sustentat en sectors i activitats 
poc intensius en coneixement. Com a 
conseqüència, l’elevada sobrequalifica-
ció implica un desaprofitament de recur-
sos humans. Corregir aquesta asimetria 
requereix una inversió més gran en acti-
vitats intensives en coneixement i inno-
vació.

Hi ha diverses raons que poden explicar l’exis-
tència de la sobrequalificació, tant des del punt 
de vista de la demanda com de l’oferta. Pel que 
fa a la demanda, la relativa escassetat de llocs 
de treball qualificat deriva d’un model de desen-
volupament basat en el pes elevat d’activitats 
tradicionalment poc intensives en coneixement 
i innovació. Pel que fa a l’oferta, s’ha produït una 
important transició d’una societat amb un 
nivell baix-mitjà de formació a un creixement 
important del nombre d’universitaris. El 2018, 
per exemple, el 50,5% de les persones ocupades 
a Navarra tenia formació superior, quan fa just 
10 anys aquesta mateixa proporció era del 
40,4%.

Això, sumat al fet que l’educació suposa una pri-
mera barrera en el moment d’accedir a un lloc 
de treball (sobretot al primer), provoca que els 
individus augmentin el seu nivell educatiu 
general, independentment de l’estructura eco-
nomicoproductiva.

Tal com s’ha assenyalat anteriorment, les situa-
cions de sobrequalificació conviuen també amb 
altres en què es manifesta una infraqualificació. 
Els desajustos més grans en aquest aspecte es 
produeixen en la direcció i gerència d’empreses, 
tant públiques com privades, en què el 33% de 
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les persones ocupades té una formació inferior 
a la requerida. En el conjunt d’Espanya aquest 
percentatge també és rellevant, a més de ser 
lleugerament superior (38,4%).

A més de l’ajust entre la qualificació requerida 
pel lloc de treball i la formació assolida pel 
treballador, és convenient tenir en compte el 
pes de l’ocupació en les diferents branques 
d’activitat i el nivell de formació dels seus tre-
balladors. En aquest sentit, les microdades de 
l’EPA corresponents a l’any 2018 per a Navarra 
mostren que un 56% de les persones ocupa-

des treballava en sectors de mitjana-alta 
intensitat tecnològica, enfront del 53% de la 
mitjana nacional, és a dir, 3  p.  p. superior a 
aquesta segona, la qual cosa suposa una 
característica a favor de l’economia navarresa. 
El problema fonamental de la comunitat és la 
sobrequalificació que es produeix en sectors 
de mitjana-baixa intensitat tecnològica, ja 
que el 14,4% de les persones ocupades 
d’aquest sector té una formació d’estudis 
superiors (la mitjana nacional és del 12,1%). 
Aquesta situació posa de manifest que hi pot 
haver disfuncions en el sistema educatiu, ja 

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors  
i requeriments del lloc de treball a Navarra (2018)
% respecte del total d’ocupats 

Requeriments teòrics del lloc de treball
Bàsics Mitjans Avançats

Nivell educatiu 
del treballador

Baix 14,7 9,4 0,7

Mitjà 15,0 8,9 0,9

Alt 10,4 18,7 21,4

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 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).



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 s48

que no és capaç d’oferir l’educació necessària 
en funció de la demanda d’ocupació per part 
de l’estructura productiva. El fenomen de la 
infraqualificació és un problema menor en la 
comunitat, ja que el 8,6% dels ocupats en sec-
tors d’intensitat mitjana-alta compten amb 
un nivell baix de qualificació en comparació 
amb l’11% de la mitjana nacional.

L’anàlisi del fenomen de la sobrequalificació i 
infraqualificació permet detectar aquells sec-
tors d’activitat en què el desajust és més signifi-
catiu. Les branques amb més problemes de 
sobrequalificació són el comerç, la reparació i 
l’hostaleria, en què el 36,6% dels llocs està ocu-
pat per treballadors amb formació universitària. 
Les segueix molt de prop la indústria de la cons-
trucció, ja que el 35,7% de les persones ocupades 
ha completat estudis superiors. Uns percentat-
ges que, d’altra banda, també són superiors als 
que presenta la mitjana nacional (27,1% i 24,6%, 
respectivament).

Pel que fa al fenomen de la infraqualificació, 
destaca molt lleument la indústria extractiva 
amb un 25,1% de llocs ocupats per persones 
amb una qualificació més baixa que la necessà-
ria i, en menor mesura, el sector de transport i 
emmagatzematge (24,4%) i la indústria de 
construcció de maquinària (18,4%). No obstant 
això, en cap dels casos, el percentatge de perso-
nes infraqualificades és superior a la mitjana 
nacional.

Un altre aspecte rellevant dins el mercat de tre-
ball és la temporalitat dels contractes. Si bé la 
taxa de temporalitat de Navarra es troba per 
sota de la mitjana nacional (24,0% davant del 
26,8% el 2018), se situa gairebé 10  punts per 
sobre de la mitjana europea (del 14,1% el 2018 a 
la UE-28) i també per sobre de la mitjana nacio-
nal en sectors com la indústria de l’alimentació, 
del tèxtil, del cuir, de la fusta i del paper (27,2% 
davant del 23,6% nacional) o les indústries 
extractives (24,6% davant del 18,8%). Com a 

MitjàBaix

Nivell d’estudis de la població ocupada per tipologia d’ocupació (2018)
% 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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conseqüència, resulta necessari impulsar políti-
ques que ajudin no només a reduir la taxa 
d’atur, sinó també la temporalitat. 

D’aquesta anàlisi del mercat laboral es poden 
extreure diverses conclusions sobre els reptes 
als quals s’enfronta la Comunitat Foral de 
Navarra, que es resumeixen a continuació: 

•  Són necessàries reformes estructurals en el 
mercat de treball que promoguin la creació 
d’ocupació estable, que pugui evitar que l’atur 

44 Acuerdo sobre las Políticas Activas de Empleo. Navarra 2017-2020. (2015). Govern de Navarra. Disponible a: https://
www.navarra.es/NR/rdonlyres/85A35389-99A8-4BA2-AF10-CD7A8DF3D91B/395478/ACUERDOPAE20172020.pdf

cíclic actual esdevingui un atur estructural. En 
línia amb aquestes millores del mercat laboral, 
hi ha els objectius desenvolupats per les Políti-
ques Actives d’Ocupació (PAO) de Navarra 2017-
2020. Entre els seus objectius principals es 
troben augmentar l’ocupació a Navarra; millo-
rar l’ocupabilitat, la formació i les capacitats de 
les persones; afavorir la inserció en el mercat de 
treball, i millorar la qualitat de l’ocupació. Al 
final de l’any 2020 es comprovarà el grau de 
compliment dels objectius proposats a la 
comunitat en aquests aspectes44.

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors  
i intensitat tecnològica de les branques d’activitat a Navarra (2018)
% respecte del total d’ocupats 

Intensitat tecnològica
Mitjana-Baixa Mitjana-Alta

Nivell educatiu 
del treballador

Baix 16,2% 8,6%

Mitjà 13,4% 11,3%

Alt 14,4% 36,1%

Nota: Les branques d’activitat recollides a l’EPA segons CNAE-2009 s’han agrupat seguint els criteris d’intensitat tecnològica 
emprats en els Indicadors d’alta tecnologia elaborats per l’INE en les categories següents:
mitjana-Baixa:

0. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
1. Indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper.
4. Construcció.
5. Comerç a l’engròs i al detall i les seves instal·lacions i reparacions. Reparació d’automòbils, hostaleria.
9. Altres serveis.

mitjana-alta:
2. Indústries extractives, refinació de petroli, indústria química, farmacèutica, indústria del cautxú i matèries plàstiques, 
subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, subministrament d’aigua, gestió de residus i metal·lúrgia.
3. Construcció de maquinària, equipament elèctric i material de transport, i instal·lació i reparació industrial.
6. Transport i emmagatzematge, i informació i comunicacions.
7. Intermediació financera, assegurances, activitats immobiliàries, serveis professionals, científics, administratius i altres.
8. Administració pública, educació i activitats sanitàries.

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: Afi, calculat a partir de l’INE (Enquesta de Població Activa).
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•  L’elevat percentatge de persones aturades de 
menys de 25 anys a la comunitat, juntament 
amb la taxa d’activitat més baixa de les dones, 
aconsella adoptar polítiques actives d’ocupa-
ció que permetin la incorporació d’aquests 
col·lectius al mercat laboral. La contractació 
d’aquests perfils en sectors industrials, per 
exemple, permetria atenuar l’envelliment de 
les plantilles que s’observa a la comunitat45. 

•  Promoure la formació reglada entre els atu-
rats de llarga durada per millorar-ne i aug-
mentar-ne les probabilitats d’inserció 
professional se situa com una necessitat dins 
del mercat laboral de la Comunitat Foral de 
Navarra.

45 Estrategia de especialización inteligente de Navarra. (2019). Nafarroa Garapen Estrategia S3 Navarra Estratègia de 
Desenvolupament. (Actualització 2016-2030). Disponible a: https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/
participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf i Radiografia del sector industrial el 2017. 
(2017). Diario de Navarra. Disponible a: https://www.mundodn.es/suplemento-industria-navarra-2017-noreg.html
46 Industria Navarra. Radiografia del sector industrial el 2017. (2017). Diario de Navarra. Disponible a: https://www.
mundodn.es/suplemento-industria-navarra-2017-noreg.html

•  La formació rebuda en els diferents nivells 
educatius ha de poder cobrir les necessitats 
d’ocupació i formar futurs professionals 
amb la qualificació necessària per al lloc de 
treball idoni. Per aquest motiu, adequar 
l’oferta educativa a la demanda de treballa-
dors per part de les empreses és un altre 
dels reptes que ha de desenvolupar la 
comunitat, de manera que s’evitin els con-
flictes a causa de la sobrequalificació o la 
infraqualificació. A més, és necessari aprofi-
tar l’alt nivell de qualificació del capital 
humà navarrès, especialment en nivells uni-
versitaris amb alta presència de carreres 
tècniques en la comunitat46. De la mateixa 
manera, l’impuls de la formació professio-

MitjàBaix

Nivell d’estudis de la població ocupada per branques d’activitat a Navarra (2018)
% respecte del total d’ocupats

Nota: Els codis de les branques d’activitat es defineixen al gràfic anterior.
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nal dual, orientada als sectors estratègics, 
també seria desitjable47. 

•  El reforç de la formació en anglès té marge  
de millora a les empreses navarreses, amb 
l’objectiu d’aconseguir-ne una millor interna-
cionalització, tenint en compte el perfil expor-
tador de moltes d’elles48.

2.3.3. Sector exterior

L’obertura comercial exterior de l’economia de 
Navarra ha estat molt rellevant al llarg dels dar-
rers anys. Segons dades del Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç, Navarra va registrar un 
flux comercial amb l’exterior de 13.938 milions 
d’euros el 2018, cosa que va suposar una taxa 
d’obertura comercial del 68,7% del PIB de la 
comunitat. Si es compara amb el conjunt d’Es-
panya, la taxa d’obertura comercial exterior és 
significativament superior a la mitjana nacional 
(50,2% el 2018). I és que, al llarg de tot el període 
d’anàlisi, Navarra ha mantingut una relació 
comercial amb l’exterior més intensa que la 
mitjana espanyola, fet que corrobora la vocació 
exportadora de l’economia de la comunitat, 
esmentada en apartats anteriors.

L’obertura comercial de Navarra és signifi-
cativament més intensa que la de la mit-
jana nacional durant tot el període 
2000-2018, però especialment a partir de 
l’any 2007, fet que corrobora la vocació 
exportadora de l’economia regional. 

És a partir de l’any 2007 quan, amb motiu de 
l’inici de la crisi, s’observa una clara divergència 
a favor del cas navarrès. Les exportacions de la 
comunitat semblen haver trobat refugi en mer-
cats estrangers davant la manca de demanda 

47 Estrategia de especialización inteligente de Navarra. (2019). Nafarroa Garapen Estrategia S3 Navarra Estratègia de 
Desenvolupament. (Actualització 2016-2030). Disponible a: https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/
participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf
48 Expectatives per al 2018 a Navarra. (2017). Diario de Navarra. Disponible a: https://www.diariodenavarra.es/
noticias/navarra/2017/12/30/hoy-dos-especiales-con-diario-navarra-569280-300.html

interna, que es reflecteix en l’increment en les 
exportacions que va compensar la caiguda de 
les importacions de la comunitat. Això no obs-
tant, si ens abstraiem de les fluctuacions obser-
vades durant la crisi financera i la crisi de deute 
europeu, observem una tendència de fons a 
l’alça en l’obertura de l’economia navarresa a 
l’exterior. Així, la taxa d’obertura ha passat d’un 
61,9% del PIB el 2007 a un 68,7% el 2018. La 
millora de la competitivitat de les empreses 
espanyoles, en general, i de les navarreses en 
particular, entre altres factors, explica l’aug-
ment de la taxa d’obertura. 

Les exportacions superen àmpliament les 
importacions en tot el període analitzat 
(2000-2018). En els últims anys la taxa de 
cobertura de Navarra ha fregat el 200% a 
diferència de la mitjana espanyola, que 
encara no ha superat el llindar del 100%, de 
manera que s’evidencia la capacitat expor-
tadora més gran de l’economia navarresa.

El fet que la taxa de cobertura navarresa (calcu-
lada com el quocient entre exportacions i 
importacions) superi el 100% en tot el període 
d’anàlisi és un indicatiu clar que l’economia 
regional navarresa compta amb una important 
capacitat d’exportació. La tendència creixent de 
la taxa de cobertura en els últims anys és també 
conseqüència de la reducció de les importa- 
cions, fruit de la crisi domèstica de l’economia 
regional en particular, però també de l’espa-
nyola en general. L’última dada disponible cor-
responent a l’any 2018 mostra una taxa de 
cobertura del 188% a Navarra, molt superior a la 
mitjana nacional, que en aquest mateix any es 
va situar en el 89%. 

Com es podria anticipar d’acord amb l’evolució 
de la taxa de cobertura exterior, el saldo comer-
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cial de la Comunitat Foral ha estat superavitari 
durant la totalitat del període analitzat; és a dir, 
el volum d’exportacions ha superat el de les 
importacions. L’any 2018, Navarra va registrar en 

la balança comercial amb l’exterior un saldo 
positiu, de gairebé 4.300 milions d’euros, que 
equival a un 21% del seu PIB, mentre que el con-
junt espanyol va registrar un saldo deficitari 

Taxa d’obertura a l’exterior comercial (2000-2018)  
(Exportacions + Importacions) / PIB. En %
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d’aproximadament 34.000 milions d’euros, 
equivalent al 2,8% del PIB.

El 40% de les exportacions navarreses de 
2018 van procedir de la indústria de l’auto-
mòbil, l’equivalent al 8,5% de les exporta-
cions del sector a Espanya. La indústria de 
béns d’equipament també aconsegueix 
un paper destacat (27,1%), seguida de l’ali-
mentació i les semimanufactures (14,2% i 
13,4%, respectivament). Els quatre sectors 
acaparen el 94,7% de les exportacions 
navarreses el 2018.

Una anàlisi més detallada de les exportacions 
permet conèixer el tipus de productes que 
Navarra ven a l’exterior i els principals països 
amb què comercia. La importància del sector de 
l’automòbil a la comunitat es reflecteix en el 
comerç amb l’exterior. El 40% de les exporta- 
cions navarreses de 2018 van procedir de la 
indústria de l’automòbil. No obstant això, 

aquest pes ha anat decreixent des de l’any 2000, 
quan representava el 56% de les exportacions, i 
ha afavorit l’evolució d’altres sectors com la 
indústria de béns d’equipament, que el 2018 
representava el 27% de les vendes totals a l’exte-
rior (quan el 2000 únicament representava el 
15,7%), i que probablement s’ha vist beneficiat 
per l’efecte arrossegament de la indústria auto-
mobilística a la comunitat. 

L’exportació d’aliments també incrementa el 
seu pes sobre el total d’exportacions regionals i 
passa d’un 6% el 2000 a un 14,2% 2018. Final-
ment, segueixen sent rellevants les exportaci-
ons de semimanufactures que, tot i que han 
perdut pes respecte al total, segueixen repre-
sentant un 13,4% de les exportacions de 2018. 
Així, sumant el pes d’aquests quatre productes 
s’obté el 95% de les exportacions navarreses.

Amb l’objectiu d’analitzar el grau d’especialitza-
ció de l’economia navarresa en l’exportació 
d’aquests productes (en comparació amb el 

Balança comercial de Navarra (1996-2018) 
Milions d’euros i variació interanual 

Fonts: Calculat a partir de dades de Datacomex i ICEX.
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total nacional), s’ha generat un indicador49 a 
partir del quocient entre el pes sobre el total 
d’exportacions regionals i la seva contrapartida 
a escala nacional. L’anàlisi conclou que la indús-
tria de l’automòbil a Navarra està molt més 
especialitzada que la del total nacional, amb un 
índex de 2,67 punts. Novament, la presència del 
sector automobilístic a la comunitat ha demos-
trat ser un motor important de prosperitat a la 
comunitat, ja que a més de generar valor i llocs 
de treball directes ha aconseguit crear una 
indústria auxiliar per proveir de components els 
seus processos productius. 

A més de la indústria de l’automòbil, la indústria 
de béns d’equipament també compta amb un 
índex d’especialització superior a la unitat que, 
juntament amb l’elevat pes que suposa sobre el 
total d’exportacions de la comunitat (27,1%), 
representa un avantatge comparatiu respecte al 
conjunt nacional. Dins d’aquesta indústria hi 
trobem la fabricació de rodaments i carretons 
elevadors, dos productes clau en el desenvolu-
pament de la comunitat, i de turbines eòliques, 
utilitzades per al desenvolupament de la indús-

49 L’índex d’especialització s’obté dividint el percentatge de les exportacions que un sector representa en una unitat 
geogràfica inferior (en aquest cas, Navarra) entre el percentatge d’aquest sector en la unitat geogràfica més gran 
amb què es compara (Espanya). Quan el resultat és més gran que 1, el sector és més representatiu a la comunitat que 
la mitjana nacional; i més petit que 1, expressa el contrari.

tria d’energies renovables, també essencial en la 
Comunitat Foral.

Descomponent en detall els principals produc-
tes exportats dins de cada sector, destaca en 
primer lloc l’exportació d’automòbils i de motos, 
dins el sector de la indústria de l’automòbil, 
amb un pes sobre el total del 28,1%. Tot i la relle-
vància de l’automòbil en la comunitat, cal desta-
car la important disminució experimentada 
durant els últims anys, ja que entre 2000 i 2018 
les exportacions d’automòbils i de motos han 
caigut 12,8 punts. No obstant això, aquest pro-
ducte presenta un alt índex d’especialització en 
la comunitat, encara que per sota de la mitjana 
del seu sector (un 2,59 davant d’un 2,67). 

Els aparells elèctrics, dins de la indústria dels 
béns d’equipament, així com els components de 
l’automòbil, es troben en segon i tercer lloc amb 
uns pesos del 13,9% i 13,6% del total, respectiva-
ment. Els components de l’automòbil, com 
també els automòbils i les motos, han disminuït 
el seu pes sobre el total d’exportacions en el 
període analitzat, si bé s’han aconseguit mante-

Exportacions de Navarra per sector econòmic (2000-2018)

Pes sobre les 
exportacions 2000 2018 Variació 

2000-2018
Índex  

d’especialització  
(2018)

Ind. automòbil 55,9% 40,0% –15,9% 2,67

B. d’equipament 15,7% 27,1% 11,4% 1,37

Aliments 6,0% 14,2% 8,2% 0,79

Semimanufactures 15,3% 13,4% –1,9% 0,53

Mat. primeres 0,7% 2,3% 1,6% 0,79

Manufactures consum 2,4% 1,5% –0,9% 0,15

B. consum durador 3,9% 1,5% –2,4% 0,95

Prod. energètics 0,0% 0,1% 0,0% 0,01

Altres mercaderies 0,1% 0,0% –0,1% 0,01

Font: Calculat a partir de dades de Datacomex.
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nir més estables que aquests últims (disminu-
ció d’1,4 punts), amb un índex d’especialització 
per sobre de la mitjana del sector (2,85). Per con-
tra, l’exportació d’aparells elèctrics ha crescut de 
forma molt notable entre 2000 i 2018 (9,1 punts) 
i ha registrat un índex d’especialització de 3,13 
punts (el més alt dels 10 principals productes 
exportats). Aquests tres productes sumen més 
de la meitat (55,6%) de les exportacions de la 
comunitat el 2018. 

La preponderància dels països europeus 
en les exportacions navarreses s’ha ate-
nuat per l’empenta dels mercats de les 
economies emergents. La diversificació 
geogràfica de les exportacions és clau 
per reduir l’alta dependència –i la vulne-
rabilitat associada– respecte al mercat 
europeu.

Les fruites, hortalisses i llegums (5,8%) així 
com els preparats alimentaris (2,4%), tots dos 
dins de la indústria alimentària, ocupen el 
8,1% del total de les exportacions de 2018 i es 
troben dins dels 10 productes més exportats 
en quart i desè lloc, respectivament. També 
han incrementat la seva presència a la comu-
nitat en 4,8 punts entre 2000 i 2018. El dels 

preparats alimentaris és un sector en auge 
que mostra un alt índex d’especialització en 
comparació amb el total nacional (1,99). La 
resta de productes de béns d’equipament i 
semimanufactures representen el 16,7% del 
total d’exportacions, entre els quals desta-
quen la maquinària per a ús industrial, la resta 
de béns d’equipament i la fabricació de paper, 
tots amb un índex d’especialització més gran 
a la unitat. Amb tot, entre els 10 primers pro-
ductes sumen el 80,5% del total de les expor-
tacions navarreses de 2018. 

Pel que fa a la destinació de les exportacions, els 
països europeus segueixen sent els principals 
socis comercials de Navarra. Ara bé, tal com 
passa en altres regions espanyoles, es comença 
a apreciar una lleugera orientació cap a les eco-
nomies emergents, en detriment de les euro-
pees. Prova d’això és que l’any 2000 la Unió 
Europea era la destinació del 86% de les expor-
tacions navarreses, mentre que al 2018 repre-
sentaven el 71,5% del total. En canvi, el continent 
asiàtic amb prou feines representava el 2,8% de 
les exportacions de la comunitat l’any 2000, 
mentre que el 2018 va suposar una mica més 
d’un 6,4% del total. En el cas del continent 
americà, la quota també es va incrementar d’un 
5,3% el 2000 a un 10% el 2018. 

Exportacions de Navarra per productes (2000-2018)

Pes sobre les exportacions 2000 2018 Variació 
2000-2018

Variació 
anual 

mitjana

Índex 
d’especialització  

(2018)
Automòbils i motos 40,9% 28,1% –12,8% 1,5% 2,59

Aparells elèctrics 4,8% 13,9% 9,1% 9,9% 3,13

Components de l’automòbil 15,0% 13,6% –1,4% 3,0% 2,85

Fruites, hortalisses i llegums 3,0% 5,8% 2,8% 7,5% 0,94

Maquinària per a ús general industrial 7,6% 5,4% –2,1% 1,7% 1,58

Resta de béns d’equipament 1,3% 3,5% 2,2% 9,4% 1,22

Plàstics 3,4% 2,8% –0,5% 2,6% 0,72

Ferro i acer 2,3% 2,5% 0,2% 4,2% 0,83

Paper 4,4% 2,5% –2,0% 0,3% 1,87

Preparats alimentaris 0,4% 2,4% 2,0% 14,5% 1,99

Font: Calculat a partir de dades de Datacomex.
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Exportacions de Navarra per país de destinació (2018)
% sobre el total. Deu primers països

Font: Calculat a partir de dades de Datacomex.
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Pel que fa a la Unió Europea, França i Alemanya 
continuen sent els principals clients internacio-
nals de Navarra, ja que adquireixen el 17,1% i el 
15,6%, respectivament, del total dels productes 
venuts a l’exterior. Els segueixen Itàlia (9,7%) i el 
Regne Unit (4,9%).

Pel que fa a les importacions, Navarra demanda 
de l’exterior productes relacionats amb la indús-
tria de l’automòbil, probablement amb l’objec-
tiu de satisfer la seva pròpia producció en el 
sector, amb un pes sobre el total del 30,4% el 
2018. La segueixen la indústria de béns d’equi-
pament (23,3%), les semimanufactures (21%) i 
els aliments (12,9%). Entre aquests quatre pro-
ductes ocupen el 87,6% del total d’importacions 
de la comunitat el 2018.

El comerç entre Navarra i la resta de les regions 
també compta amb cert pes dins de la Comuni-
tat Foral, ja que ha registrat un volum de més de 
7.500 milions d’euros en vendes de productes a 
altres comunitats autònomes, d’acord amb les 
dades de C-Intereg corresponents a l’any 2016 

(últim any disponible). La comunitat a la qual 
més exporta Navarra és el País Basc, que acu-
mula gairebé un quart del total de compres 
fetes per les regions espanyoles a la Comunitat 
Foral, seguit per l’Aragó (18,5%), Castella i Lleó 
(12,4%) i Catalunya (12,2%).

El comerç interregional a Navarra va gene-
rar un superàvit de 600 milions d’euros el 
2016. Destaquen els fluxos de compra-
venda de productes amb el País Basc, 
Aragó, Castella i Lleó i Catalunya, afavorits 
per la proximitat geogràfica i per la posi-
ció estratègica de Navarra en les cadenes 
de producció.

El comerç entre aquestes regions es produeix 
gràcies a la proximitat geogràfica que tenen i a 
la posició estratègica de la Comunitat Foral 
entre elles que, com s’anticipava a la secció 2.2.3., 
atorga a la comunitat el caràcter de frontissa 
territorial en el quadrant nord-est peninsular. 

Comerç interregional entre Navarra i la resta de les comunitats autònomes (2016)
Milions d’euros

Font: Calculat a partir de dades de C-Intereg.
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D’altra banda, Navarra va adquirir gairebé 6.900 
milions d’euros en productes d’altres regions, 
fet que fa que la balança comercial interregio-
nal tingui un saldo positiu proper als 600 mi-  
lions d’euros (aproximadament, un 3,3% del PIB 
regional d’aquest mateix any). Les principals 
destinacions de les vendes navarreses són, 
novament, les quatre regions esmentades ante-
riorment, si bé l’ordre és ara diferent: el País Basc 
(25,6% del total de compres), Castella i Lleó 
(16,2%), Catalunya (13,6%) i Aragó (13,6%). 

2.3.4. Sector públic

En termes d’ocupació, Navarra és la sisena 
comunitat amb el nombre més baix de treballa-
dors en el sector públic. Segons el Ministeri 
d’Hisenda, un 12,3% de les persones ocupades el 
2018 treballava en els diferents nivells de govern 
de les Administracions públiques (AP), Adminis-
tració central (Adm. central), regional (CA) i local 
(CL), i en el sistema universitari. Catalunya, les 

Illes Balears, el País Basc, la Comunitat de Madrid i 
la Comunitat Valenciana són les úniques regions 
espanyoles amb percentatges inferiors als que 
registra Navarra. La mitjana espanyola (13,0%) 
està per sobre del percentatge navarrès.

Navarra és una de les regions amb menys 
empleats públics d’Espanya, en termes 
absoluts i relatius a la població. 

Si es desagrega aquest percentatge, es pot 
observar que el pes de l’Administració central és 
gairebé la meitat que en la mitjana del país 
(1,3% per a Navarra, 2,5% per a Espanya), mentre 
que els empleats públics d’Administracions 
regionals sumen un 8,2% de total, per sobre de 
la mitjana espanyola (6,8%). Això fa que la 
Comunitat Foral sigui la sisena comunitat del 
país a emprar més treballadors en aquesta sub-
categoria. Per la seva banda, tant el percentatge 
de treballadors en les Administracions locals 
com a les universitats navarreses són inferiors a 
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Importància de l’ocupació pública per nivells de govern (2018)
% del personal al servei de les Administracions públiques respecte del total d’ocupats
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Fonts: Calculat a partir del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (Butlletí Estadístic del personal al servei 
de les Administracions públiques) i l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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Fonts: Calculat a partir de pressupostos inicials del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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la mitjana espanyola (2,3% davant del 3,2% de la 
mitjana espanyola en el primer cas, 0,5% davant 
del 0,8% de la mitjana espanyola en el segon).

El pes del sector públic autonòmic en l’econo-
mia navarresa, mesurat com a percentatge que 
representa el pressupost públic autonòmic 
sobre el PIB regional, es va situar en el 20,5% el 
2018, 4,2 p. p per sobre de la mitjana nacional.    

Navarra destaca pel reduït deute públic en 
termes de percentatge del PIB (la quarta 
comunitat amb el nivell més baix) i per 
haver aconseguit un ajust pressupostari 
disciplinat, que s’ha mantingut durant els 
anys de recuperació econòmica.

Des de l’any 2000 fins a l’actualitat, el percen-
tatge dels pressupostos públics sobre el PIB 
s’ha mantingut relativament estable al vol-

tant del 19%, excepte en el període 2007-2010, 
quan un corrent alcista el va portar a assolir el 
24,4% (2010). No obstant això, des de l’any 
2011 i coincidint amb la necessitat de sanejar 
els comptes públics, el pes del sector públic 
sobre el PIB s’ha reduït en gairebé 5 p. p. i ha 
retornat al seu nivell d’equilibri històric, al vol-
tant del 19%. 

El sanejament del sector públic ha tingut la 
causa fonamental en el deslligament de la des-
pesa pública dels ingressos recaptats per l’Ad-
ministració. El retorn a la senda d’equilibri ha 
significat una estabilització del deute públic de 
la comunitat en els últims anys, si bé és cert que, 
a causa de la recessió econòmica, el deute públic 
de Navarra va passar de representar menys del 
5% del PIB en el període previ a la crisi a superar 
el límit del 15% fixat per a l’any 2013 pel Consell 
de Política Fiscal i Financera. Tot i això, Navarra 
és la quarta comunitat amb menor ràtio de 
deute públic sobre el PIB, que es va situar el 2018 
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Fonts: Calculat a partir del Banc d’Espanya i l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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en el 16,8% i va complir amb l’objectiu del 19,3% 
de deute públic fixat en l’acord del consell de 
ministres el 201750.

Per aconseguir aquest descens del deute públic, 
Navarra va dur a terme un ajust pressupostari 
que va implicar el descens de la despesa pública 
d’un 5% sobre el PIB el 2008, una xifra molt supe-
rior a l’ajust fet per la mitjana de comunitats 
autònomes. Aquest dèficit públic va passar a ser 
superavitari el 2017, amb un pes de l’1,2% sobre el 
PIB de la comunitat. A més, des de 2016 Navarra 
compleix amb escreix els objectius de despesa de 
les comunitats autònomes, aconsegueix millors 
resultats que el conjunt de les regions espanyo-
les i deixa un ampli marge per al compliment 
dels objectius fixats de despesa autonòmica.

De cara al futur, el principal repte serà continuar 
complint els objectius pressupostaris a què s’ha 

50 Objectius d’Estabilitat Pressupostària, Deute Públic, Regla de Despesa i Límit de Despesa (període 2018-2020). Lí-
mit 2018. Enllaç: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/
Objetivos-de-Estabilidad-y-L%C3%ADmite-de-Gasto-no-Financiero-del-Estado.aspx

compromès la comunitat, garantir els serveis 
públics bàsics que permetin millorar el benestar 
de la ciutadania i articular les reformes estruc-
turals necessàries per generar activitat econò-
mica i llocs de treball a la comunitat. 

2.3.5. Preus i salaris

Els preus a Navarra s’han comportat de manera 
similar a la resta del conjunt d’Espanya, tot i que 
la seva diferent magnitud ha fet que en els tres 
darrers anys hi hagi un diferencial positiu de 
preus. Aquesta situació resulta desfavorable per 
a Navarra, ja que perjudica la competitivitat dels 
seus béns i serveis davant de la resta de regions 
espanyoles. 

El període deflacionista de finals de 2009, fruit 
de la caiguda dels preus del petroli, va ser més 

Font: Calculat a partir de dades del Ministeri d’Hisenda.
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intens a la comunitat navarresa que a la mit-
jana espanyola, amb una caiguda dels preus de 
manera interanual a la comunitat de fins a un 
2%. Amb l’avenç de la crisi, els preus es van anar 
recuperant fins a augmentar al voltant del 3% 
de mitjana en el període 2011-2013. Posterior-
ment, la manca de demanda interna va forçar 
un nou cicle deflacionista que va durar fins a 
mitjans de 2016, any en què el creixement dels 
preus en la comunitat es va recuperar per esta-
bilitzar-se al voltant de l’1,7% el 2018.

Si s’analitza la inflació subjacent, que és aquella 
que s’obté sense tenir en compte els preus dels 
productes energètics i aliments no elaborats, 
s’observa que mostra una menor volatilitat que 

l’índex general. D’aquesta manera, Navarra 
experimenta un increment dels preus molt 
similar a l’experimentat per l’agregat nacional 
en gairebé tot el període. La inflació subjacent 
passa a ser positiva el 2015 per a tots dos, cosa 
que no passa fins a mitjans de 2016 en l’índex 
general. Aquesta diferència ve motivada per la 
caiguda dels preus del petroli entre aquests 
anys.

Els components amb un patró més inflacionista 
el 2018 han estat els relacionats amb el vestit i el 
calçat (19,2%), una xifra molt per sobre de la 
segona categoria de productes, els referents a 
l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres 
combustibles, els preus dels quals van augmen-

Diferencial d’inflació Navarra-Espanya (esc. dreta) 

Navarra Espanya

Navarra subjacent Espanya subjacent 

IPC general i subjacent (2008-2019)
% de variació interanual
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tar un 3% interanual. Els preus de les comunica-
cions i els restaurants i hotels ho van fer un 2,1% 
i un 2% interanual, respectivament. L’única par-
tida que mostra un creixement negatiu dels 
preus és la del transport, amb un –0,6% inter- 
anual el 2018.

El diferencial de preus amb la mitjana 
espanyola fa que la venda de béns i serveis 
navarresos sigui menys competitiva.

Pel que fa als costos laborals, l’evolució a Navarra 
és similar a la del conjunt d’Espanya, si bé el nivell 
és més alt a la Comunitat Foral que en l’agregat 
nacional. En el període previ a l’inici de la crisi, els 
costos laborals a Navarra van augmentar a un 
ritme mitjà anual del 3,8% (lleugerament superior 
a la inflació), mentre que en l’agregat nacional el 
creixement mitjà anual era del 4,0%. 

El període recessiu, però, va comportar no no més 
la contenció del creixement dels costos, sinó tam-

bé la seva disminució moderada, que ha estat 
més intensa a Navarra que a la mitjana nacio-
nal. Aquesta contenció ha permès ajustar els 
costos de producció a la nova i comprimida fac-
turació de les empreses, però també ha erosio-
nat la renda de les llars, així com el consum i la 
inversió que realitzen. 

Després de la recuperació econòmica, els 
costos laborals a la comunitat han crescut 
de forma més ràpida que a la resta del país i 
s’ha incrementat encara més el diferencial.

No obstant això, amb la recuperació econòmica, 
l’increment dels costos laborals a Navarra ha 
estat superior a la mitjana nacional i es va situar 
en el 2,1% el 2018, mentre que la mitjana nacio-
nal ho va fer en un 1,1%. Amb tot, el cost laboral 
mitjà a la Comunitat Foral va ser de 2.807 euros 
per treballador el 2018, mentre que en el con-
junt d’Espanya va ser de 2.573 euros per treba-
llador en el mateix any. 
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3. Sectors i àrees 
sensibles  
3.1. Creixement i cohesió. 
Productivitat, ocupació 
i benestar. Productivitat 
sectorial
En aquest apartat s’analitzen els principals factors 
que hi ha darrere dels processos econòmics 
esmentats a la secció anterior, relacionats amb el 
creixement de la comunitat, el seu mercat de tre-
ball i sector exterior, entre d’altres, amb l’objectiu 
d’estudiar quins aspectes de l’economia navarresa 
presenten opcions de millora per aconseguir una 
convergència més gran pel que fa a les regions 
europees més avançades.

En perspectiva regional, la Comunitat Foral de 
Navarra encara es troba allunyada d’altres com 
Madrid o el País Basc, i més encara de les regions 
capdavanteres d’Europa. Tal com també es 
reflecteix a la secció 2.3.1., el PIB per capita de 
Navarra se situa encara lluny dels nivells de les 
10 regions més riques d’Europa, i no s’observa 
convergència entre la Comunitat Foral i aques-
tes últimes. En aquest aspecte, la millora del 
benestar de Navarra exigeix augmentar la com-
petitivitat de l’economia regional.

A l’EU Regional Competitiveness Index (RCI)51, 
publicat per la Comissió Europea amb freqüència 
anual, s’ofereix un rànquing de competitivitat de 
les regions europees segons el valor que adopti un 
indicador compost. Aquest indicador es basa en 
tres puntals, que se subdivideixen en 11 factors i, al 
seu torn, en 73  indicadors. Els tres puntals que 
componen l’indicador són: bàsic, eficiència i inno-
vació. El primer comprèn indicadors relatius a la 
qualitat institucional, a l’estabilitat macroeconò-
mica, a les infraestructures, a la salut i a la qualitat 

51 The EU Regional Competitiveness Index 2019 (European Commission). Enllaç: https://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/work/2019_03_rci2019.pdf
52 Un índex normalitzat per tipificació consisteix a restar la mitjana i dividir per la desviació estàndard cada element 
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.

de l’educació primària i secundària. El segon bloc 
està format per l’educació superior i la formació 
permanent, per l’eficiència del mercat laboral i per 
la mida del mercat. Finalment, al tercer grup es 
prova de contemplar la preparació tecnològica, la 
sofisticació dels negocis i la innovació de l’econo-
mia analitzada.

Navarra se situa a la zona mitjana-baixa 
del rànquing de l’índex de competitivi-
tat de la Comissió Europea, tot i que es 
po si ciona en quart lloc pel que fa a la resta 
de regions espanyoles, per darrere de la 
Comunitat de Madrid, del País Basc i de 
Catalunya. La puntuació navarresa en l’ín-
dex de 2018 ha empitjorat respecte de la 
de 2013, fonamentalment per la disminu-
ció en el pilar d’eficiència. Aquests resul-
tats posen de manifest la necessitat 
d’incrementar els esforços per millorar la 
competitivitat de la comunitat, especial-
ment en formació i eficiència del mercat 
de treball. 

Per poder realitzar comparacions entre cadas-
cuna de les regions europees, es fa una norma-
lització de l’indicador compost52. Com més gran 
sigui el valor de l’índex, més gran serà la seva 
distància respecte a la mitjana i, per tant, millor 
serà la posició relativa de la comunitat. 

Els resultats de l’any 2019 situen Navarra a la 
zona mitjana-baixa del rànquing (concretament 
ocupa la posició 165 de les 268 regions analitza-
des), amb un indicador de competitivitat igual a 
–0,21. Si es comparen aquests resultats amb els 
de l’informe de 2013, Navarra empitjora la seva 
posició relativa en retrocedir 34 llocs en el ràn-
quing europeu, quan se situava en la posició 131 
de 262. Aquesta pèrdua de competitivitat denota 
la necessitat d’incrementar els esforços per 
millorar aquest aspecte en la comunitat. 
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Pel que fa al seu posicionament respecte de la 
resta de regions espanyoles, Navarra roman en 
la quarta posició, per darrere de la Comunitat de 
Madrid, el País Basc i Catalunya. Malgrat els pit-
jors resultats de Navarra en l’Índex de Competi-
tivitat Regional de la UE de 2017, en comparació 
amb 2013, la Comunitat Foral ha millorat en 
aquest període en els pilars bàsic i d’innovació, 
si bé ha disminuït significativament la seva 
puntuació en el pilar d’eficiència. 

La competitivitat més baixa de Navarra es deu 
principalment a un pitjor posicionament en els 
pilars de formació i d’eficiència del mercat de 
treball, en els quals ocupa les posicions 139 i 215 
de 268 regions, respectivament. De l’anàlisi 

d’aquests subíndexs també es desprèn la neces-
sitat de sofisticació dels negocis de la Comuni-
tat Foral, ja que ocupa la posició 218 de 268 en 
aquest aspecte. 

Encara que l’ocupabilitat i la productivitat a 
Navarra han millorat durant els darrers anys 
amb la recuperació econòmica, encara seguei-
xen lluny dels nivells anteriors a la crisi. La con-
vergència en competitivitat amb altres regions 
europees exigirà la creació de més ocupació 
estable i qualificada, que tingui en compte les 
demandes de mercat. També s’haurà de donar 
un impuls més gran als processos de digitalitza-
ció en les empreses, tal com està passant en les 
principals economies del món.

Posicionament relatiu de Navarra segons l’Índex  
de Competitivitat Regional* de la Unió Europea 
(2017, últim any disponible) 

Posició 
Rànquing Regions (NUTS 2) Pilar  

bàsic
Pilar 

d’eficiència
Pilar 

d’innovació Total

1 Estocolm (Suècia) 1,17 0,97 1,21 1,08

2 Londres i zona d’influència (Regne Unit) 0,58 1,07 1,35 1,06

3 Utrecht (Països Baixos) 1,16 0,96 1,15 1,05

4
Berkshire, Buckinghamshire  
i Oxfordshire (Regne Unit)

0,41 1,04 1,47 1,04

5 Surrey, East i West Sussex (Regne Unit) 0,49 1,05 1,37 1,04

6 Hovedstaden (Dinamarca) 1,16 0,89 1,15 1,02

7 Luxemburg (Luxemburg) 0,73 0,74 1,38 0,93

8 Oberbayern (Alemanya) 0,78 0,97 0,94 0,92

9 Flevoland i Noord-Holland (Països Baixos) 1,09 0,79 0,95 0,90

10 Hèlsinki (Finlàndia) 0,94 0,70 1,12 0,87

99 Comunitat de Madrid 0,30 0,23 0,40 0,30

125 País Basc 0,01 0,18 0,04 0,10

161 Catalunya 0,12 –0,40 0,01 –0,17

165 Comunitat Foral de Navarra –0,07 –0,24 –0,26 –0,21

  Mitjana regional espanyola –0,49

Nota: * L’Índex de Competitivitat Regional s’expressa com a distància respecte de la mitjana europea. Consta d’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 2019.
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3.1.1. Productivitat, ocupació  
i benestar

La descomposició de la renda per capita a 
Navarra en productivitat de la feina i percen-
tatge de població ocupada53 permet analitzar la 
dinàmica i les bases de creixement de la comu-
nitat durant els últims anys i comparar-la amb 
els seus principals referents. La productivitat del 
treball permet estudiar l’eficiència amb què 
s’ocupen els factors productius, mentre que el 
percentatge de població ocupada mostra el 
grau d’implicació de la població en activitats 
econòmiques i pot associar-se a una mesura de 
cohesió social, que combinada amb la producti-
vitat, determina el benestar de la societat apro-
ximat per la renda per habitant.

En aquest sentit, la Comunitat Foral de Navarra 
presenta un percentatge de població ocupada 
sobre el total de població superior a la mitjana 
espanyola (un 47,2% davant d’un 42,4% el 2018, 
respectivament). A més, la productivitat per tre-
ballador de la comunitat (mesurada com el quo-
cient entre PIB i ocupació) també és superior a 
la mitjana nacional (64.843  euros davant 
59.002 euros el 2018, respectivament). Aquesta 
situació persisteix durant tot el període analit-
zat (2002-2018) en els dos indicadors. 

La Comunitat Foral de Navarra té una pro-
porció de població ocupada superior a la 
mitjana nacional i la productivitat 
d’aquests treballadors és també més gran. 
Aquest avantatge és conseqüència de la 
davallada de l’ocupació que es va produir 
durant la crisi, però també de l’avanç tec-
nològic i de la millora de les habilitats dels 
treballadors de la comunitat. 

No obstant això, tot i trobar-se per sobre de la 
mitjana nacional, Navarra ha experimentat un 
retrocés en la dinàmica de l’ocupació en el pe- 
ríode esmentat. Mentre que l’any 2007 el 53,9% 
de la població navarresa estava ocupada, és a 

53 Renda per capita = productivitat del treball x percentatge  de població ocupada:
 

dir, més de la meitat de la població comptava 
amb un lloc de treball, l’esclat de la crisi va pro-
duir una disminució d’aquesta xifra fins a arri-
bar al mínim del 42,9% el 2013 (11,0 punts per 
sota del que es va observar el 2007). Des 
d’aquest moment, la dinàmica de l’ocupació 
s’ha anat recuperant de forma gradual fins a 
arribar al 47,2% el 2018, si bé aquesta xifra es 
troba encara lluny de les assolides abans de la 
crisi. 

Per contra, la productivitat laboral ha augmen-
tat aproximadament un 13,7% en el període 
2008-2018. Aquest guany de productivitat és 
resultat de l’intens descens de l’ocupació que es 
va produir durant la crisi, però també de l’avanç 
tecnològic i de la millora de les habilitats dels 
treballadors de la comunitat, que expliquen 
l’augment de la productivitat a partir de 2014, 
quan l’ocupació ja s’incrementava.

La productivitat de la comunitat navar-
resa se situa per sobre de la mitjana de la 
UE-28, a prop d’economies com la brità-
nica. De cara al futur, les millores en 
aquest indicador exigeixen capitalitzar els 
progressos fets en l’àmbit tecnològic i 
digital i potenciar el capital humà.

En comparativa europea, la productivitat 
navarresa se situa també per sobre de la mit-
jana de la UE-28, de l’agregat nacional i d’eco-
nomies com la italiana i la britànica, i es 
posiciona a prop de la sueca i la francesa. Si a 
més es té en compte el percentatge de perso-
nes ocupades sobre la població total, la comu-
nitat navarresa pot comparar-se amb la 
mitjana finlandesa i se situa també a prop de 
la sueca.

De cara al futur, i amb l’objectiu d’apropar-se 
més als països nòrdics i a altres economies 
europees, com l’alemanya, els esforços de la 
comunitat navarresa s’han de centrar a fomen-
tar l’ocupació sostinguda, a més de continuar 
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Dinàmica de la productivitat i de l’ocupació (2002-2018)
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amb els avenços en productivitat presenciats en 
els últims anys a través de millores tecnològi-
ques i de capital humà, per aconseguir així una 
economia amb taxes elevades de productivitat i 
ocupació.

3.1.2. Productivitat sectorial

En aquesta secció es fa una anàlisi més deta-
llada de la productivitat navarresa a partir de les 
dades obtingudes en la Comptabilitat Regional 
d’Espanya per al 2018. Aquest estudi permet 
identificar els sectors en què Navarra ha de cen-
trar els seus esforços per tal d’impulsar la pro-
ductivitat i assenyalar les branques d’activitat 

on la productivitat és inferior a la mitjana espa-
nyola. 

En termes comparats, Navarra despunta 
en els sectors del comerç, l’agricultura i 
la indústria manufacturera per la combi-
nació d’una alta productivitat i una espe-
cialització més gran que la mitjana del 
país.

El valor afegit brut (VAB) per treballador a 
Navarra és un 9,5% superior a la mitjana espa-
nyola i se situa en 60.103 euros per empleat el 
2018. Les activitats econòmiques que compten 

Productivitat i pesos sectorials a Navarra (2018)

VAB (€)/empleat
Índex d’especialit-

zació (VAB) 
Pes del 
sector 

(ocupació)
Valor 
2018

En relació 
amb Espanya

PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS  
DE MERCAT 66.413 109,5% 1,00 100,0%

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 56.728 134,9% 1,33 4,4%

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

76.142 98,8% 1,89 23,6%

- De les quals: indústria manufacturera 71.525 105,4% 2,13 22,3%

Construcció 60.401 109,2% 0,96 6,0%

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

48.263 109,9% 0,82 24,2%

Informació i comunicacions 81.509 101,6% 0,41 1,1%

Activitats financeres i d’assegurances 143.783 117,5% 0,82 1,4%

Activitats immobiliàries 971.850 166,7% 0,78 0,6%

Activitats professionals, científiques i tècniques; 
activitats administratives i serveis auxiliars 44.362 112,1% 0,75 9,1%

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

43.610 97,8% 0,88 21,8%

Activitats artístiques, recreatives i d’entrete-
niment; reparació d’articles d’ús domèstic i 
altres serveis

31.982 106,0% 0,88 8,0%

Valor afegit brut total 60.103 109,5% 1,00 100,0%

Font: INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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amb la productivitat laboral més alta en compa-
ració amb la mitjana nacional són les activitats 
immobiliàries, l’agricultura, la ramaderia, la sil-
vicultura i la pesca, i les activitats financeres i 
d’assegurances, les productivitats de les quals 
són un 66,7%, 34,9% i 17,5% superiors a la mit-
jana nacional d’aquests sectors, respectiva-
ment. No obstant això, aquestes branques 
representen tan sols el 0,6%, el 4,4% i l’1,4%, res-
pectivament, del total de persones ocupades a 
la comunitat navarresa (el 6,4% entre els tres 
sectors). 

Tenint en compte tant la rellevància de la branca 
d’activitat en el mercat laboral de la comunitat 
com el VAB produït, l’activitat econòmica que 
obté millor resultat és el sector del comerç, la 
reparació de vehicles, el transport i l’emmagat-
zematge, i l’hostaleria, la productivitat del qual 
és un 9,9% superior a la mitjana nacional del 
sector, amb un 24,2% dels treballadors de la 
comunitat ocupats en una activitat d’aquesta 
branca. A aquest sector el segueix el de l’agricul-
tura, la ramaderia i la pesca de la comunitat, 
amb una productivitat un 34,9% per sobre de la 
nacional i un 4,4% de persones ocupades en la 

Comunitat Foral. En tercer lloc destaca la indús-
tria manufacturera, amb una contribució a l’ín-
dex d’especialització (VAB) un 5,4% superior a la 
mitjana nacional i un pes del sector en termes 
d’ocupació en la comunitat del 22,3%. 

La potenciació dels sectors rellevants per a 
la Comunitat Foral, com el comerç, la 
indústria o l’Administració pública, ha 
d’incidir en la modernització i la incorpo-
ració de noves tecnologies que proporcio-
nin avantatges comparatius per a la 
diversificació i creixement econòmic de la 
comunitat.

La representació gràfica de l’índex d’especialit-
zació, juntament amb la productivitat laboral 
per sectors, permet detectar amb claredat la 
posició relativa de cadascuna de les branques 
d’activitat i facilita la identificació d’estratègies 
que convindria adoptar de cara al futur. Un 
índex d’especialització superior a la unitat 
denota una participació més elevada d’aquesta 
branca sobre el total del valor afegit brut (VAB) 

Índex d’especialització i productivitat en relació amb Espanya (2018)
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de la comunitat en qüestió pel que fa al pes de 
la mateixa branca en el conjunt d’Espanya; per 
la seva banda, una productivitat laboral supe-
rior a 1 indica un ús més intensiu de mà d’obra 
en aquest sector en comparació amb la mitjana 
nacional. 

Així, el sector de la indústria manufacturera és 
el que obté més avantatges comparatius res-
pecte a la mitjana nacional, ja que el seu índex 
d’especialització és de 2,13 punts. A més, l’agri-
cultura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca, 
que també obtenen un valor de l’índex superior 
a la unitat (valor de l’índex d’1,33), compten amb 
una productivitat laboral superior a la indústria 
manufacturera. 

Altres branques que es troben menys especialit-
zades que el conjunt nacional, però a prop de la 
unitat, són la indústria en agregat, el sector de 
les Administracions públiques i el comerç, que, a 
més, donen feina a gran part dels treballadors 
de la comunitat (23,6%, 21,8% i 24,2%, respecti-
vament). Per això, seria convenient reforçar 
l’aposta emprenedora i inversora en aquests 
sectors, aplicar millors processos productius i 
aprofitar el capital humà de què disposa la 
comunitat. 

3.2. Empreses  
i emprenedors
Aquest capítol analitza la demografia 
empresarial i emprenedora navarresa a través 
d’una comparativa amb el conjunt nacional, a 
més d’un estudi de l’evolució històrica i una 
anàlisi dels subsectors d’especialització més 
dinàmics de la comunitat. El correcte funcio-
nament del teixit empresarial de la comunitat 
és determinant per al desenvolupament de la 
seva economia, ja que en depenen la consoli-
dació de la recuperació econòmica i la creació 
d’ocupació.  

El teixit empresarial navarrès s’ha caracteritzat 
per evolucionar de manera similar al de la resta 
d’Espanya pel que fa a la seva distribució per 

grandària i als ritmes de creació d’empreses, i 
compta amb una alta representació d’empreses 
immobiliàries i constructores. On es troben 
diferències, però, és en els sectors en els quals la 
Comunitat Foral està altament especialitzada, 
entre els quals destaquen la fabricació d’auto-
mòbils, el subministrament d’energia, els ser-
veis d’allotjament i els serveis socials. Tots 
aquests factors donen a la comunitat un caràc-
ter heterogeni, però eficient en els seus proces-
sos productius.

3.2.1. Composició de l’estructura 
empresarial

densitat empresarial i mida

Segons dades del Directori Central d’Empreses 
(DIRCE), Navarra comptava amb 44.289 empre-
ses l’any 2018, una xifra que representa l’1,3% 
del total nacional. La seva evolució al llarg dels 
darrers anys ha seguit una tendència similar a 
la del conjunt d’Espanya, amb una caiguda 
durant la crisi i una lenta recuperació des de 
l’any 2014. La recessió econòmica va provocar 
que el teixit empresarial navarrès només crei-
xés un 1,2% des del 2008 fins al 2018 (l’equiva-
lent a 442 empreses), encara que no s’han 
recuperat en cap cas els nivells anteriors a la 
crisi de 2008. 

La densitat empresarial de Navarra és 
inferior a la del total nacional, amb 68,3 
empreses per cada 1.000 habitants, amb 
un clar predomini de les empreses de 
mida petita en el teixit empresarial de la 
comunitat. 

En termes relatius a la població, la Comunitat 
Foral de Navarra s’ha caracteritzat per disposar 
d’una densitat empresarial similar a la del total 
nacional, encara que per sota de la mitjana 
d’aquesta última (el 2018, Navarra tenia 68,3 
empreses per cada 1.000 habitants, mentre que 
la mitjana nacional era de 71,4). Aquesta simili-
tud es fonamenta en ritmes de creació d’empre-
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ses semblants durant la recuperació econòmica 
i també en fluxos demogràfics comparables 
entre els dos territoris.

El desenvolupament econòmic de la comunitat 
no depèn únicament de la creació de noves 
empreses, sinó també del fet que siguin capaces 
de créixer i prosperar en els seus respectius 
mercats. La dimensió del parc empresarial es 
posiciona com un factor crucial, ja que en depèn 
un nivell superior d’autogovern en la cadena de 
valor de les empreses, la seva capacitat per 
penetrar en mercats estrangers i la facilitat per 
obtenir finançament o dur a terme inversions.

La distribució de la mida del teixit productiu a 
Navarra és similar a la del conjunt nacional; les 
petites i mitjanes empreses i les empreses sense 
assalariats abasten gairebé la totalitat de la 
població empresarial en tots dos casos.

Les empreses sense assalariats van representar 
el 2018 el 55,4% del total d’empreses de Navarra 

i el 55,3% del conjunt d’Espanya. Aquest tipus 
d’empreses és el que més ha reduït el seu pes en 
la comunitat des de l’any 2000 (un descens d’1,6 
punts), quan a la resta del país els seus sem-
blants van augmentar gairebé 1 p. p.  La reces-
sió econòmica va afectar de manera especial els 
autònoms, als quals va dificultar l’accés al crèdit 
i limitar la capacitat de supervivència.

Les empreses petites (de menys de 10 treballa-
dors) representen un 39,1% del teixit empresa-
rial navarrès, mentre que a escala nacional 
aquesta xifra se situa en el 40,1%. Aquest tipus 
d’empreses ha incrementat en 3,5  p.  p. el seu 
pes relatiu en la comunitat respecte del total 
des de l’any 2000; un increment molt per sobre 
de l’equivalent nacional, que amb prou feines va 
augmentar en 0,8 p. p.

Finalment, la proporció de mitjanes i grans 
empreses a Navarra (de 10 a 50 empleats les 
primeres, de més de 50 les segones) és lleuge-
rament superior a la del conjunt nacional, 
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Evolució de la densitat empresarial (2000-2018) 
Nombre d’empreses per cada 1.000 habitants

Navarra Espanya 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).
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concretament 0,7 p. p. i 0,3 p. p., respectiva-
ment. 

Per branques d’activitat, destaquen les empre-
ses de serveis immobiliaris i empresarials, així 
com les de construcció, que representen gai-
rebé la meitat del teixit empresarial de la 
Comunitat Foral (49,2% en total; 35,4% les pri-
meres, 13,8% les segones). El pes d’aquestes 
empreses es troba en línia amb la importància 
que aquests sectors tenen sobre el valor afegit 
brut de la Comunitat Foral, tal com es va 
esmentar  a la secció 2.3.1. 

També són rellevants les dedicades a altres 
serveis, activitats socials i serveis personals54 
(10,0%), les empreses d’hostaleria (8,3%), les 
de transport i comunicacions (7,7%) i les de 
comerç i reparació (7,6%), el pes de les quals 

54 Dins d’aquest sector hi ha activitats com ara la recollida d’aigües residuals, feines en edificis i jardineria, activitats 
recreatives i associatives, serveis de caràcter personal com rentat i neteja de peces tèxtils i de pells, perruqueria i al-
tres tractaments de bellesa, serveis funeraris i gimnasos, entre d’altres.

en el VAB de l’economia navarresa també és 
significatiu.

El sector de serveis empresarials i immobi-
liaris, així com el de la construcció són els 
més rellevants en el teixit empresarial i 
concentren gairebé la meitat de les 
empreses navarreses.

La indústria manufacturera és una altra de les 
principals activitats productives de la comunitat. 
No obstant això, el teixit empresarial d’aquest sec-
tor es caracteritza per tenir un pes menor sobre el 
total d’empreses, si bé la seva mida sol ser més 
gran. Això s’observa en la composició del teixit 
empresarial en activitats com l’energia (1,9%), les 
indústries manufactureres diverses (0,7%) o la 
maquinària i els equips mecànics (0,3%).
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).
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especialització empresarial

A més de conèixer el teixit empresarial de la 
comunitat, i amb l’objectiu d’estudiar el nivell 
d’especialització de les empreses navarreses, es 
construeix un indicador que mesura el grau d’es-
pecialització de la Comunitat Foral pel que fa al 
total nacional per a cada branca d’activitat55.

55 L’índex d’especialització es calcula com a quocient entre el pes d’una determinada branca sobre el total d’empre-
ses del sector a la comunitat i aquest mateix percentatge per al conjunt de l’economia espanyola. Les empreses na-
varreses amb un índex superior a 1 estan més especialitzades que la mitjana nacional.

Navarra té diversos sectors amb un nivell d’es-
pecialització molt per sobre de la dada nacional. 
D’aquests sectors, els que tenen un índex supe-
rior a dos engloben prop del 4,3% del teixit 
empresarial de la comunitat. Tenint en compte 
el pes de tots els sectors amb un grau d’especia-
lització igual o superior a 1, s’arriba a una mica 
més de la meitat del total d’empreses de la 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).
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comunitat. En conseqüència, l’economia navar-
resa demostra ser molt eficient a l’hora d’atreure 
treballadors als sectors en què realment hi ha 
un avantatge comparatiu.

En termes d’especialització industrial, a 
Navarra destaquen les branques de fabri-
cació de vehicles de motor i de subminis-
trament d’energia elèctrica. Altres 
activitats rellevants en termes d’especia-
lització són la fabricació de begudes i de 
maquinària i equipament.

En termes d’especialització relativa a la mitjana 
nacional, i dins de les branques d’activitat indus-
trial, Navarra té avantatges comparatius impor-
tants en els sectors de la fabricació de vehicles 
de motor i del subministrament d’energia elèc-
trica, gas, vapor i aire condicionat, que represen-
ten el 22,1% del teixit empresarial navarrès del 
sector industrial. 

L’alt grau d’especialització en la fabricació de 
vehicles (2,4) s’explica per la presència d’empre-
ses fabricants d’automòbils de primera línia en 
la comunitat, que genera un important efecte 
arrossegament sobre la resta de l’economia. 
Aquest alt grau d’especialització s’ha traduït en 
una incidència més gran sobre el VAB al sector 
de la indústria manufacturera, que el 2018 era 
del 26,9% del valor afegit brut total de la comu-
nitat i que el 2017 va representar el 7,9%56 de la 
facturació del sector a Espanya.

El sector del subministrament d’energia elèc-
trica, gas, vapor i aire condicionat també té un 
alt grau d’especialització en comparació de la 
resta d’Espanya (2,2). Es tracta d’un sector his-
tòric a Navarra, ja que a la dècada dels noranta 
es va començar a invertir en energies renova-
bles (principalment a l’eòlica) i ara és el cinquè 
sector amb més vendes de la comunitat. A més, 
aquest sector està inclòs dins del Pla d’indús-
tria 2020, que l’estableix com una àrea econò-

56 Diario de Navarra (2017). Industria Navarra. Radiografia del sector industrial el 2017. Suplement del divendres, 7 
d’abril de 2017.

mica estratègica per al desenvolupament de la 
comunitat. 

Els avantatges comparatius s’estenen, en menor 
mesura, a (i) la fabricació de begudes (1,3), ja que 
la Comunitat Foral proveeix de refrescs algunes 
de les cadenes de supermercats amb més abast 
nacional, a més de disposar de la seva pròpia 
producció de vi i most de raïm amb diferents 
denominacions d’origen; (ii) la fabricació de 
maquinària (1,2), particularment de turbines 
eòliques, rodaments i carretons elevadors, i  
(iii) la fabricació de material i equip elèctric (1,2), 
amb contribucions importants per part de la 
indústria del cablejat, la fabricació de refrigera-
dores i congeladors, a més de proveir de compo-
nents al sector de les energies renovables. 
Aquests tres sectors especialitzats representen 
un altre 17,6% del total d’empreses industrials 
de la comunitat.

Pel que fa al sector serveis, Navarra està 
altament especialitzada en els serveis 
d’allotjament i en les activitats de serveis 
socials sense allotjament i, en menor 
mesura, en els serveis tècnics d’arquitec-
tura i d’enginyeria; les assegurances, reas-
segurances i fons de pensions; els serveis 
a edificis i activitats de jardineria, i el 
transport terrestre i per canonada.

Pel que fa a les branques del sector terciari, des-
taquen els serveis d’allotjament (índex d’espe-
cialització de 2,5) –ja que la Comunitat Foral 
aconsegueix atreure una gran quantitat de visi-
tants interessats en turisme rural, cultural i gas-
tronòmic, a més de reforçar les seves taxes 
d’ocupació hotelera durant festes d’interès 
nacional com Sant Fermí– i les activitats de ser-
veis socials sense allotjament (2,1), destinades a 
gent gran i a persones amb algun grau de disca-
pacitat. El pes de les dues branques en el teixit 
empresarial navarrès del sector és d’un 3,1%. 
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Rànquing Branques industrials Índex Nombre d’empreses 
a Navarra

% s/total d’empre-
ses industrials a  

Navarra
1 29. Fabricació de vehicles de motor 2,4 86 2,3%

2
35. Subministrament d’energia 
elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

2,2 740 19,8%

3 11. Fabricació de begudes 1,3 144 3,9%

4
28. Fabricació de maquinària i 
equipaments n.c.o.p.

1,2 153 4,1%

5
33. Reparació i instal·lació de 
maquinària i equips

1,2 313 8,4%

6
27. Fabricació de material i equip 
elèctric

1,2 48 1,3%

7
22. Fabricació de productes de cautxú i 
plàstics

1,1 101 2,7%

8
36. Captació, depuració i distribució de 
l’aigua

1,1 73 2,0%

9
16. Indústria de la fusta i el cautxú, 
excepte mobles; cistelleria i esparteria

1,1 223 6,0%

10
38. Recollida, tractament i eliminació de 
residus; valorització

1,0 57 1,5%

11
25. Fabricació de productes metàl·lics, 
excepte maquinària i equips

1,0 645 17,3%

12 10. Indústria de l’alimentació 1,0 485 13,0%
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Rànquing Branques de servei Índex
Nombre 

d’empreses  
a Navarra

% s/total d’empre-
ses industrials a  

Navarra
1 55. Serveis d’allotjament 2,5 901 2,6%
2 88. Activitats de serveis socials sense allotjament 2,1 160 0,5%

3
71. Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; 
assajos i anàlisis tècniques

1,5 2.043 6,0%

4
65. Assegurances, reassegurances i fons de 
pensions, excepte Seguretat Social obligatòria

1,4 20 0,1%

5 81. Serveis a edificis i activitats de jardineria 1,4 849 2,5%
6 49. Transport terrestre i per canonada 1,4 2.843 8,3%
7 72. Recerca i desenvolupament 1,3 124 0,4%

8
91. Activitats de biblioteques, arxius, museus i 
altres activitats culturals

1,3 72 0,2%

9 53. Activitats postals i de correus 1,2 180 0,5%
10 94. Activitats associatives 1,2 698 2,0%
11 87. Assistència en establiments residencials 1,2 75 0,2%
12 92. Activitats de jocs d’atzar i apostes 1,2 169 0,5%

13
45. Venda i reparació de vehicles de motor i 
motocicletes

1,1 1.052 3,1%

14
47. Comerç al detall, excepte de vehicles de motor 
i motocicletes

1,1 6.261 18,3%

15 90. Activitats de creació, artístiques i espectacles 1,1 491 1,4%
16 96. Altres serveis personals 1,1 1.665 4,9%

17
70. Activitats de les seus centrals; activitats de 
consultoria de gestió empresarial

1,0 307 0,9%

18 85. Educació 1,0 1.367 4,0%

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



77L’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  F o r a l  d e  N a v a r r a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

Altres activitats on Navarra també mostra una 
especialització són els serveis tècnics d’arqui-
tectura i enginyeria (1,5) i les assegurances, reas-
segurances i fons de pensions (1,4), així com els 
serveis a edificis i activitats de jardineria (1,4) i el 
transport terrestre i per canonada (1,4). 

A més, cal destacar el rendiment de les bran-
ques de recerca i desenvolupament (1,3) i de les 
activitats postals i de correus (1,2) a la comuni-
tat. En el cas de la branca d’R+D, Navarra 
compta amb importants inversors dedicats a la 
investigació de branques incloses en l’Horitzó 
2020 de la Unió Europea: energia, agroalimen-
tació, indústria i biomedicina. Específicament, 
el Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat 
Alimentària (CNTA), que ha assumit gran part 
de la inversió en recerca del sector agroalimen-
tari; el Centre d’Investigació Mèdica Aplicada 
(CIMA) de la Universitat de Navarra i el Navarra-
biomed de la Fundació Miguel Servet, que són 

referents en l’R+D al sector de la biomedicina; 
el Centre Nacional d’Energies Renovables 
(CENER), que representa el desenvolupament 
de noves tecnologies en el camp de l’energia, i 
el Centre Multidisciplinari de Tecnologies per a 
la Indústria (CEMITEC) i l’Associació de la Indús-
tria de Navarra (AIN). 

3.2.2. La dinàmica empresarial  
i la capacitat per a l’emprenedoria  
a Navarra  

En les dues últimes dècades (2001-2018), la taxa 
de creixement mitjà anual d’empreses a Navarra 
va ser d’un 1,6%, una xifra per sobre de la nacio-
nal per al mateix període, que va ser de l’1,4%. 
Així, en aquest període el nombre d’empreses a 
Navarra va augmentar un 33,8%, mentre que a 
la resta d’Espanya aquest increment va ser del 
28,6%. 

Nombre d’empreses a Navarra (2001-2018) 
% de creixement anual

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).
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Malgrat aquests bons resultats, el ritme de pro-
gressió del parc empresarial a Navarra va ser 
volàtil durant els anys analitzats i es poden dife-
renciar dos períodes. El primer, des de l’any 2002 
a l’any 2012, té una tendència negativa i és irre-
gular quan es compara al flux de creixement 
empresarial nacional. El segon comença a partir 

de 2013 i, amb una clara tendència positiva, 
sembla reaccionar d’una manera més tardana 
al flux nacional.

Cal destacar que el comportament de la sèrie 
durant el bienni 2006-2007 s’explica en gran 
manera per la redirecció de gran part del teixit 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).

Evolució d’empreses per branca d’activitat a Navarra (2008-2018)   
Variació en nombre d’empreses

Top 10 branques que més creixen

Top 10 branques més regressives

Activitats sanitàries

Educació

Subministrament d’energia elèctrica, gas,
vapor i aire condicionat

Serveis a edificis i activitats de jardineria

Activitats immobiliàries

Altres serveis personals

Serveis d’allotjament

Activitats de creació, artístiques i espectacles

Programació, consultoria i altres activitats 
relacionades amb la informàtica

Activitats associatives

Activitats de construcció especialitzada

Transport terrestre i per canonada

Comerç al detall, excepte de 
vehicles de motor i motocicletes

 Indústria de la fusta i el cautxú, 
excepte mobles; cistelleria i esparteria

Fabricació de productes metàl·lics, 
excepte maquinària i equips

Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Serveis tècnics d’arquitectura i 
enginyeria; assajos i anàlisis tècniques

Fabricació de mobles

Construcció d’edificis

Recerca i desenvolupament
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productiu cap al sector de la construcció. 
Aquest patró inclou el tancament d’empreses 
en altres sectors de l’economia diferents del de 
la construcció i el naixement de noves empre-
ses en branques relacionades al sector immobi-
liari.

El parc empresarial de Navarra ha cres-
cut per sobre de la mitjana espanyola 
durant el període 2001-2018, tot i que 
durant els dos últims anys s’ha observat 
una desacceleració de la taxa de creació 
d’empreses. 

En termes absoluts, en el període 200857-2018 es 
van crear 442 noves empreses. Els sectors que 
més empreses van crear en aquest període són 
el d’activitats sanitàries i educació, amb 505 i 
496 noves empreses en el període, respectiva-
ment. En tercer, quart i cinquè lloc els segueixen 
les 481 noves empreses de subministrament 
d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; 
les 374 de serveis a edificis i activitats de jar-
dineria, i les empreses d’activitats immobilià-
ries, amb un saldo de 373 noves empreses en el 
període.

Per contra, les empreses de construcció d’edifi-
cis, d’activitats de construcció especialitzada, de 
transport terrestre i per canonada, les de comerç 
i les de la indústria de la fusta i el suro són les 
que més han vist disminuir el seu parc empresa-
rial, amb un total de 3.478 empreses menys en 
el període 2008-2018.

emprenedoria i perspectives a mitjà termini

Una de les variables necessàries i que impul-
sen l’activitat empresarial i el desenvolupa-
ment de l’economia d’un territori és la 
capacitat emprenedora dels habitants. Per 
conèixer l’estat d’aquest aspecte a la Comuni-

57 Les estadístiques desglossades per activitats segons el nou CNAE de 2009 només estan disponibles des del 2008.
58 L’índex d’activitat emprenedora (TEA, per les sigles en anglès Total Entrepreneurial Activity) representa el percen-
tatge de persones compreses entre els 18 i els 64 anys que han estat involucrades directament en una iniciativa 
empresarial emprenedora (activitat que no supera els 48 mesos de vida).

tat Foral de Navarra, l’anàlisi es basa en els 
resultats de l’informe Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM). L’índex d’activitat emprene-
dora elaborat en aquest informe58 permet 
visualitzar la posició de Navarra pel que fa a 
l’emprenedoria respecte a Espanya i a les altres 
regions espanyoles.

D’acord amb l’informe GEM de 2018-
2019, Navarra ha vist minvada la seva 
activitat emprenedora en el període de 
crisi, amb una caiguda molt superior a la 
de la mitjana nacional. No obstant això, 
les inversions que es fan, es fan fona-
mentalment per necessitat i situen 
Navarra com la quarta comunitat que 
més inverteix per necessitat i la dotzena 
en emprenedoria per oportunitats de 
negoci. 

L’índex d’emprenedoria de la Comunitat Foral 
de Navarra se situa en el 4,6 el 2018. Tot i el 
resultat positiu, aquesta xifra ha sofert una 
reducció important en el període de crisi, ja que 
el 2007 l’índex se situava en el 8,1. A més, 
aquesta caiguda ha estat molt superior a la de 
la mitjana nacional, que va passar del 7,6 el 2007 
al 6,4 el 2018. 

A conseqüència de la crisi econòmica, l’índex 
d’activitat emprenedora s’ha reduït a gairebé la 
totalitat de les regions espanyoles. De mitjana, 
la caiguda ha estat del 15,8%, però s’observa una 
gran dispersió regional. Les comunitats que han 
reduït més la seva taxa d’emprenedoria són les 
Illes Balears, les Illes Canàries i la Comunitat 
Valenciana, que van ser precisament les regions 
amb els índexs més alts el 2007 (totes al voltant 
del 9). Les úniques regions que van aconseguir 
una variació positiva entre 2007 i 2018 són 
Andalusia i Castella i Lleó, amb un 22,2% i 3,2%, 
respectivament.
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Segons les dades de l’informe Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), les iniciatives d’empre-
nedoria més freqüents en els últims anys estan 
motivades per la detecció d’oportunitats a la 
comunitat, davant d’aquelles motivades per 
necessitat, que han perdut pes en el cas d’algu-
nes regions. 

Les empreses navarreses tendeixen a 
innovar en menor mesura que les seves 
homòlogues en el total del país. No obs-
tant això, hi ha diverses iniciatives de col-
laboració publicoprivada que fomenten la 
inversió en R+D, incidint especialment en 
la Indústria 4.0 i la digitalització de les 
pimes.

La Comunitat Foral de Navarra era la quarta 
comunitat espanyola que més emprenia per 
necessitat el 2016 (última dada disponible). 
Concretament, el 34,2% de les iniciatives es 

van produir per aquest motiu, mentre que el 
65,8% d’aquestes iniciatives es van produir 
per oportunitats i van deixar la comunitat en 
la posició número 12 entre les regions espa-
nyoles en aquest aspecte. Des de l’any 2008, 
ha disminuït la proporció d’emprenedoria per 
necessitat a Navarra, probablement a conse-
qüència de la crisi i el seu efecte sobre el mer-
cat laboral. Així, en aquest any, l’emprenedoria 
per oportunitat va suposar el 83,5% en la 
comunitat, una proporció significativament 
superior a l’actual.

No obstant això, la mitjana d’emprenedoria 
navarresa per oportunitat el 2016 se situa en 
proporcions similars a la mitjana nacional, men-
tre que l’emprenedoria per necessitat és 10 p. p. 
més gran en el cas de la Comunitat Foral.

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte és 
el grau d’innovació de les empreses emprenedo-
res, que en l’era digital pot suposar un avantatge 
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respecte a la resta d’empreses, tant nacionals 
com internacionals. 

Així, les dades de l’informe GEM posen de mani-
fest que, el 2016, el 71,2% de les empreses navar-
reses no va innovar, percentatge que es troba 
per sobre de la mitjana nacional (64,2%). La seva 
evolució ha estat clarament negativa, ja que 
aquesta proporció ha crescut 12,9  p.  p. des de 
l’any 2014. 

Les empreses que ofereixen productes comple-
tament innovadors representen tot just un 13,2% 
a Navarra, una mica per sobre de la mitjana 
espanyola, situada en el 12,5%. A més, aquest 
grup d’empreses ha vist disminuït el seu pes en 
la comunitat en 1,6  p.  p. des de 2014. D’altra 
banda, les empreses parcialment innovadores a 
Navarra, amb una presentació del 15,7%, també 
es troben per sota de la mitjana espanyola 
(23,3%). Igualment, aquest grup d’empreses ha 

59 http://www.aditechcorp.com/

vist disminuït el seu pes en 11,1 p. p. des de l’any 
2014. Per combatre aquesta manca d’innovació, 
hi ha diverses iniciatives destinades a la canalit-
zació de finançament i assistència a la inversió 
en activitats innovadores. Destaquen les activi-
tats de l’ADItech59, la xarxa navarresa de centres 
tecnològics, que centra les seves investigacions 
en els sectors d’agroalimentació, biotecnologia, 
energies renovables i automoció, i que està com-
posta per centres tecnològics, empreses líders 
en els seus respectius sectors i universitats. A 
més, el Centre d’Europeu d’Empreses d’Innova-
ció de Navarra (CEIN) fomenta la creació i l’im-
puls d’empreses innovadores de manera directa, 
a través de cursos i d’esdeveniments destinats a 
capitalitzar el potencial de la comunitat. I també, 
des del sector públic, s’estan potenciant les 
inversions en R+D+I a través de deduccions fis-
cals per a aquest tipus de projectes, regulats per 
les Lleis forals 24/1996, del 30 de desembre i per 
la Llei 26/2016, del 28 de desembre.
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No obstant això, encara hi ha beneficis que es 
poden aprofitar a escala microeconòmica, a tra-
vés de la difusió de processos productius basats 

cada vegada més en la digitalització i la Indús-
tria 4.0. Cada vegada són més els actors econò-
mics i socials que reconeixen l’aportació de 
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Percepció de l’entorn emprenedor (2016)
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 Polítiques governamentals: 
burocràcia i impostos 
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valor que comporta la digitalització, ja que per-
met incorporar noves tecnologies a la cadena de 
valor, flexibilitzant la producció i avançant cap a 
una indústria més intel·ligent. Ja s’esmenten 
aquests processos en els plans industrials de la 
comunitat i en estudis estratègics. No obstant 
això, segons dades d’ADItech, una quarta part 
de les empreses navarreses encara no ha iniciat 
el procés de transformació digital, ja que són les 
grans empreses les més proclius a definir una 
estratègia en aquest àmbit.

La percepció de l’entorn emprenedor és un 
altre dels factors clau per a l’elaboració d’un 
diagnòstic adequat. Així, d’acord amb l’informe 
GEM, Navarra educa en emprenedoria millor 
que la resta del país durant l’etapa escolar 
(amb una puntuació de 4 sobre 5, amb 5 com a 
resultat més positiu), però aconsegueix resul-

tats inferiors durant l’etapa postescolar, que 
resulta l’aspecte menys valorat (puntuació de 2 
sobre 5).

D’acord amb l’informe Doing Business in 
Spain de 2015, Navarra és la tercera comu-
nitat pel que fa a facilitat per fer negocis, 
gràcies a la seva bona puntuació en aspec-
tes com l’obtenció d’electricitat i el regis-
tre de propietats. No obstant això, hi ha 
marge de millora en la facilitat per obrir 
una empresa.

A més, les polítiques governamentals de priori-
tat i suport a l’emprenedoria es troben millor 
qualificades que la mitjana nacional (3,2 davant 
de 2,9), així com les normes socials i culturals 
(3,9 davant de 3,7), i la dinàmica del mercat 

Font: Elaboració pròpia, a partir de Doing Business in Spain de 2015.

Facilitat per fer negocis (2015)

Comunitat autònoma
Classificació 
general de 
les quatre 

àrees

Obertura d’una empresa Obtenció de permisos  
de construcció Obtenció d'electricitat Registre de propietats

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classifica-
ció general                    

(1-19)

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classifica-
ció general                    

(1-19)

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classifica-
ció general                    

(1-19)

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classifica-
ció 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
C. F. de Navarra 3 77,23 19 68,57 9 67,69 2 73,10 4
Com. 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
P. d’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. de 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
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intern (3,2 davant de 3,1). Per contra, Navarra 
obté pitjors resultats en àmbits com les barre-
res del mercat intern (2,3 davant de 2,9), el finan-
çament per als emprenedors (2,4 davant de 2,7), 
la transferència d’R+D (3,0 davant de 3,3) i l’ac-
cés a la infraestructura comercial i professional 
(2,6 davant de 2,8).

Finalment, l’informe Doing Business in Spain de 
2015 (el darrer disponible per regions), elaborat 
pel Banc Mundial, posiciona la Comunitat Foral 
de Navarra com la tercera millor comunitat 
d’Espanya pel que fa a la facilitat per fer nego-
cis, després de La Rioja i la Comunitat de 
Madrid. Aquest resultat tan positiu es deu a la 
facilitat en l’obtenció d’electricitat i en el regis-
tre de propietats; categories en què la comuni-
tat navarresa se situa en segona i quarta 
posició, respectivament, i mostra un avantatge 
competitiu en comparació amb la resta de les 
regions. No obstant això, es posiciona en últim 
lloc pel que fa a la facilitat per obrir una 
empresa, fet que representa un clar desavan-
tatge que seria desitjable que millorés amb 
l’objectiu de promoure les iniciatives empresa-
rials a la comunitat. 

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

A causa de les necessitats d’impuls i d’enforti-
ment de l’emprenedoria a la comunitat, la 
Comunitat Foral de Navarra compta amb dife-
rents agents que han desenvolupat iniciatives 
locals destinades a incrementar i consolidar el 
parc empresarial de la comunitat. Aquestes ini-
ciatives provenen d’agents tant privats com 
públics, que operen a escala nacional i a la 
mateixa comunitat. 

60 Aquesta és una iniciativa de l’Institut de la Dona i les Cambres de Comerç, amb el suport econòmic del Fons So cial 
Europeu, que té com a objectiu sensibilitzar i donar suport a les dones cap a l’autoocupació i l’activitat empresarial. 
És un instrument eficaç per a la creació i consolidació d’empreses liderades per dones. Per a més informació: https://
www.camaranavarra.com/Camara/highlight/716/plan-de-apoyo-empresarial-a-mujeres

Navarra compta amb una potent estruc-
tura de suport a l’emprenedoria a la comu-
nitat, en la que compta amb agents tant 
privats com públics, que operen tant en 
l’àmbit nacional com a la mateixa comuni-
tat. Entre aquests agents destaquen el Parc 
de la Innovació de Navarra o el Centre Euro-
peu d’Empreses i Innovació de Navarra, la 
Universitat de Navarra i la Universitat 
Pública de Navarra, l’Empresa Nacional 
d’Innovació, SA, o el Govern de Navarra, que 
ha desenvolupat el II Pla d’emprenedoria a 
Navarra 2017-2019, entre d’altres.

A continuació s’enumeren diverses iniciatives 
destacades destinades a amplificar l’emprene-
doria a la comunitat a través dels serveis:

•  La Cambra de Comerç de Navarra, que amb 
presència a Pamplona i a Tudela proporciona 
assessorament, suport i formació per a l’auto-
ocupació i l’emprenedoria. Disposa d’iniciati-
ves com el Programa de suport empresarial a 
dones (PAEM)60, l’objectiu del qual és sensibi-
litzar i donar suport a les dones en l’autoocu-
pació i l’activitat empresarial; o el programa 
Entryway, que busca facilitar la creació d’em-
preses entre els estrangers residents a 
Navarra.

•  El Parc de la Innovació de Navarra, que té com 
a objectiu proveir de serveis d’informació i 
suport encaminats a millorar la competitivitat 
de les empreses adherides. Entre els seus 
objectius destaquen els següents: 

–  Generar una infraestructura que faci possi-
ble la instal·lació d’empreses avançades tec-
nològicament i dinamitzi la innovació.

–  Promoure i afavorir la investigació, el desen-
volupament i la innovació (R+D+I) mitjan-
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çant la transferència de tecnologia, 
coneixement i informació.

–  Facilitar la transferència de coneixement i tec-
nologia des de les universitats i centres de 
recerca i la coordinació d’empreses i institu- 
cions, i alhora promoure el coneixement, la 
innovació, la creativitat, les noves idees la 
generació d’empreses derivades amb vocació 
empresarial i el desenvolupament del teixit 
productiu.

–  Actuar, en col·laboració amb altres agents, 
com a promotors i estímuls per a les empre-
ses relacionades amb la tecnologia.

–  Contribuir, juntament amb altres agents, a la 
creació d’empreses innovadores de base tec-
nològica i la seva competitivitat.

•  Agents privats, que donen suport a la creació i 
a l’evolució d’empreses a través de diversos 
programes de formació i assessorament, entre 
els quals destaca l’Associació de la Indústria 
de Navarra, a través dels seus serveis d’engi-
nyeria i assistència tècnica, consultoria i selec-
ció de personal; o la Fundació Industrial de 
Navarra, dedicada a impulsar el desenvolupa-
ment industrial i econòmic de la comunitat a 
través de l’ajuda a empreses perquè siguin 
més competitives, fomentant el suport mutu i 
l’aprenentatge compartit; o ADItech Corpora-
ció Tecnològica, que reuneix els centres tecno-
lògics que tenen la seu a Navarra en els àmbits 
de l’energia, agroalimentari, indústria i biome-
dicina.

•  Una forta involucració del sector universitari, 
representat per la Universitat de Navarra i la 
Universitat Pública de Navarra, les quals 
fomenten l’emprenedoria universitària i d’es-
tudiants i professors/investigadors de les uni-
versitats a través dels seus serveis. Així, la 
Universitat Pública de Navarra (UPNA) 
compta amb el Laboratori Universitari de 
Crea ció d’Empreses (LUCE), que proveeix de 
servei a tot el col·lectiu universitari (alumnat, 
professorat, grups d’investigació, personal tre-
ballador, etc.) des del qual potencien i fomen-

ten la creació d’empreses innovadores. Per la 
seva banda, la Universitat de Navarra compta 
amb Innovation Factory, un projecte transver-
sal que pretén fomentar una universitat 
emprenedora que generi riquesa i ocupació 
per als seus graduats i per a la societat i que 
contribueixi a la consolidació d’un ecosistema 
emprenedor capaç d’atreure el millor talent.

•  El Centre Europeu d’Empreses i Innovació de 
Navarra (CEIN), que és una empresa pública 
sense ànim de lucre que depèn de la Vicepresi-
dència de Desenvolupament Econòmic del 
Govern de Navarra, l’objectiu del qual és poten-
ciar el desenvolupament econòmic de Navarra 
mitjançant l’estímul de l’esperit emprenedor i 
el suport a la creació de noves empreses. Un 
dels seus reptes és fomentar els valors empre-
nedors, especialment entre estudiants univer-
sitaris i de Formació Professional.

D’altra banda, el CEIN gestiona el programa 
Navarra Emprende, que, impulsat pel Govern 
de Navarra, ofereix informació i serveis divul-
gatius, pràctics i d’interès al servei de les per-
sones emprenedores i autònomes de la 
Comunitat Foral de Navarra, dins de les accions 
previstes en el II Pla d’emprenedoria a Navarra 
2017-2019.

•  L’associació empresarial ANEL, que agrupa les 
empreses d’economia social de Navarra, tant 
societats laborals com cooperatives de treball 
associat, té com a objectius representar les 
empreses i promoure el model d’empresa 
d’economia social, a més de fomentar el creixe-
ment de l’economia social a través de la creació 
d’empreses, el desenvolupament empresarial i 
la innovació social.

•  Consorcis dedicats al desenvolupament 
comarcal dins de la comunitat navarresa, com 
ara:

–  Estratègies de Desenvolupament de la 
Ribera de Navarra – Consorci EDER, els 
objectius del qual es basen a proporcionar 
solucions a problemes de coordinació en la 
generació d’activitats econòmiques i ocupa-
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ció, davant la necessitat de situar la comarca 
en la millor posició competitiva per al futur i 
aconseguir la participació activa de tots els 
agents econòmics i socials. Entre els serveis 
que ofereixen, destaca el disseny i la gestió 
de projectes de desenvolupament local, l’as-
sessoria econòmica, tècnica i financera del 
projecte empresarial i la gestió de la innova-
ció. 

–  Associació Cederna Garalur, que té com a 
objectiu impulsar el desenvolupament 
social i econòmic de la Muntanya de 
Navarra, col·laborant estretament amb els 
agents socials i econòmics del territori per 
posar en marxa estratègies de desenvolupa-
ment local que millorin la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes, consolidant la xarxa de 
serveis públics i privats, amb el propòsit 
d’atreure i mantenir la població en el medi 
rural. Entre d’altres, destaca el projecte de 
suport a l’emprenedoria i a la consolidació 
d’empreses, a través del qual acompanyen 
emprenedors en la posada en marxa del seu 
negoci, en la consolidació i innovació 
empresarial i en la millora de la competitivi-
tat, a més de proporcionar-los formació 
especialitzada.

–  Associació Terra Estella Desenvolupament 
Rural (TEDER), que ofereix suport a la crea-
ció i consolidació d’empreses a la comarca, 
treballa la idea de negoci en tots els seus 
aspectes i s’ocupa de la persona i de les 
seves capacitats i necessitats per ajudar-la a 
aconseguir el seu objectiu. 

–  El Consorci de Desenvolupament de la Zona 
Mitjana, que és una entitat pública que 
agrupa 35 ajuntaments de la comarca, jun-
tament amb la participació d’altres organit-
zacions públiques i privades que treballen 
per un desenvolupament sostenible inte-
gral i igualitari de la Zona Mitjana. Pro- 
mouen la valorització del patrimoni i la 
millora de l’entorn econòmic per tal de con-
tribuir a la creació d’ocupació i a la millora 
de la capacitat d’organització de la comarca. 

•  La Direcció General de Política Econòmica, 
Empresarial i Treball del Govern de Navarra, 
que té entre les seves competències el foment 
de l’emprenedoria a Navarra, així com el 
foment i suport del col·lectiu d’autònoms a 
través de les seves associacions professionals. 
Desenvolupa convocatòries d’ajuda a empre-
nedors, ofereix un servei d’assessorament a 
emprenedors, empreses i PAO, i s’encarrega de 
la coordinació i seguiment del II Pla d’empre-
nedoria de Navarra.

•  Servei Navarrès d’Ocupació-NAFAR LANSARE, 
que proporciona un servei de suport a les per-
sones emprenedores en el seu centre d’Itur-
rondo (assessorament personalitzat, tallers 
formatius i un programa d’acceleració). També 
s’orienta a micropimes que volen adaptar el 
seu negoci i contribueix a finançar la xarxa 
d’emprenedoria de Navarra (CEIN i d’agents 
de desenvolupament local).

•  L’Ajuntament de Tudela, que aposta per 
fomentar l’esperit emprenedor i la generació 
de noves activitats econòmiques que contri-
bueixin a reformar el teixit empresarial de la 
ciutat i a la generació d’ocupació a través de 
diferents actuacions en sinergia amb el 
Govern de Navarra i els agents socials i econò-
mics de la Ribera.

A més del suport a través de serveis, hi ha inicia-
tives destinades a finançar l’emprenedoria en la 
comunitat. Entre aquestes iniciatives desta-
quen:

•  L’Empresa Nacional d’Innovació, SA, (ENISA), 
que depèn de la Direcció General d’Indústria i 
de la Petita i Mitjana Empresa, integrada, al 
seu torn, al Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme, dona suport financer a projectes 
innovadors de petites i mitjanes empreses 
amb potencial de transformació. Es posiciona 
com a opció complementària a fonts d’inver-
sió públiques o privades i dona suport a pro-
jectes empresarials viables a través d’una 
alternativa de finançament que permeti 
diversificar les fonts a les quals es pot recórrer. 
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El 2018, ENISA va invertir a Navarra61 gairebé 
2,8 milions d’euros, repartits en 20 projectes. 

•  Les línies de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), 
banc públic amb forma jurídica d’entitat 
pública empresarial (EPE), adscrita al Ministeri 
d’Economia i Empresa a través de la Secretaria 
d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa. La 
seva funció principal és promoure activitats 
empresarials que contribueixin 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 instruments de finan-
çament oficial procedents de l’Estat espanyol.

•  La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de 
Navarra, que ofereix microcrèdits financers 
per a emprenedors en col·laboració amb  
CaixaBank, a través de la línia MicroBank, per 
als emprenedors que puguin tenir dificultats 
d’accés al finançament bancari tradicional i 
que compta, a més, amb l’assessorament de la 
Cambra de Navarra, així com altres instru-
ments específics d’altres institucions i enti-
tats.

D’altra banda, sobresurten agents de la comuni-
tat que proveeixen el teixit empresarial d’amb-
dós tipus d’instruments:

•  El Govern de Navarra ha desenvolupat el II Pla 
d’Emprenedoria a Navarra 2017-201962 (el pri-
mer es va elaborar el 2012), que té com a 
objectiu aconseguir que Navarra es conver-
teixi en un referent, tant nacional com euro-
peu, en accions destinades a l’emprenedoria i 
en la seva capacitat per generar, atraure, 
desenvolupar i consolidar projectes empresa-
rials. Per a això, treballa en la localització i 
potenciació del talent emprenedor, dona 
suport al foment de noves idees d’empreses 

61 A https://www.enisa.es/es/comunidad-enisa/prestamos hi ha disponible més informació.
62 A http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_emprendimiento.pdf hi ha disponible més 
informació.
63 A https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_ 
de_navarra.pdf hi ha disponible més informació.

tenint en compte l’emprenedoria innovadora 
tecnològica i, a més, facilita l’accés al finança-
ment d’emprenedors i empreses i la potencia-
ció de la utilització de les noves tecnologies i 
la consolidació empresarial a través de l’estí-
mul de clústers en la comunitat.

•  La Societat de Desenvolupament de Navarra 
(Sodena) és l’instrument financer del Govern 
de Navarra per a la captació i per al desenvolu-
pament de projectes empresarials de valor 
afegit, que contribueix al desenvolupament 
regional i a la creació d’ocupació de qualitat. 
En aquest sentit, treballa per:

I.  Coordinar el disseny i la implementació de 
l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent 
(NS3)63, a fi d’impulsar la transformació i el 
desenvolupament econòmic regional. 

II.  Captar, identificar i impulsar la generació i 
el desenvolupament de projectes empresa-
rials per a Navarra, tant d’origen local com 
de l’exterior, mitjançant l’ús d’eines finance-
res, principalment de capital risc i facilitar la 
implantació a la comunitat d’inversió exte-
rior, mitjançant serveis d’assessorament i 
acompanyament.

III.  Impulsar la competitivitat empresarial 
mitjançant l’aportació de valor, el foment 
de la col·laboració i el creixement empresa-
rial.

•  L’Agència Navarresa d’Innovació i Tecnologia, 
SA (ANAIN), empresa pública creada per pro-
moure l’increment quantitatiu i qualitatiu de 
la innovació a Navarra. Busca millorar la com-
petitivitat empresarial, la creació d’ocupació i 
el nivell de servei de l’Administració, contri-
buint al desenvolupament econòmic i social 
de la Comunitat Foral de Navarra.



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 s88

3.3. Innovació i societat  
del coneixement
Navarra se situa a l’avantguarda de la innovació 
a Espanya i ocupa els millors llocs en les ràtios 
avaluades (nivells de despesa i ocupació en R+D, 
rellevància de les empreses d’alta tecnologia, 
patents, etc.).

Aquesta posició no és casual, sinó el resultat de 
la tenacitat de les polítiques autonòmiques i el 
compromís del teixit empresarial. L’Estratègia 
d’Especialització Intel·ligent NS364 recull el testi-
moni del Pla Moderna per promoure el canvi de 
model cap a una economia basada en el conei-
xement, mitjançant el foment de l’especialitza-
ció en àrees amb avantatges competitius i 
potencial d’excel·lència tecnològica. Així mateix, 
en el marc NS3 es promouen les polítiques  
d’R+D+I mitjançant el foment de la investigació, 
l’orientació de la xarxa tecnològica cap a priori-
tats i resultats, la digitalització, la creació d’em-
preses innovadores i les associacions o clústers 
empresarials. 

En aquest apartat s’aborden vectors clau per 
avançar en la innovació i la societat del coneixe-
ment, com són la inversió en R+D, la innovació 
empresarial i el disseny d’un sistema d’innova-
ció eficaç. En l’últim apartat s’analitzen les 
palanques d’innovació sorgides en l’entramat 
cientificotecnològic i empresarial.

3.3.1. L’esforç en R+D

La inversió en R+D és una de les mètriques que 
més influeixen en el progrés socioeconòmic 
futur dels països i les seves regions. Ateses les 
últimes dades disponibles per l’INE, la inversió 
navarresa en R+D va arribar als 344 milions d’eu-

64 Liderada pel Govern de Navarra, amb el suport de Sodena i la resta dels agents econòmics i del coneixement.
65 Tan sols la supera el País Basc, 2,1% i està per davant de grans comunitats com Madrid (1,8%) i Catalunya (1,6%).
66 Únicament per darrere del País Basc i Madrid (615,2 i 567,5 euros, respectivament).
67 La despesa en R+D es va incrementar un 200,8% entre 2001 i 2017, 75 punts més que a Espanya.

ros el 2017, un 11,6% superior a la d’un any abans. 
Aquesta inversió equival a l’1,8% del PIB, 5 dèci-
mes més que la mitjana espanyola, i situa 
Navarra al capdavant de l’esforç en R+D65. En 
termes per capita, la despesa s’eleva a 535 euros 
per habitant (la tercera comunitat66) i està 
clarament per sobre de la mitjana del país 
(302  euros). La despesa regional més gran es 
reflecteix en la rellevància similar de l’ocupació 
en R+D. L’any 2017, l’1,7% dels ocupats a Navarra 
(4.831 persones) s’incloïen en activitats d’R+D, 
un percentatge de 5 dècimes per sobre de la 
mitjana espanyola i tan sols superat pel País 
Basc (2,0%). L’anàlisi per comunitats permet 
apreciar la posició avantatjosa de Navarra en 
R+D, així com la correlació entre despesa en R+D 
i el percentatge d’ocupats empleats en aquest 
sector.

Navarra se situa en els llocs capdavanters 
de les ràtios d’inversió en R+D en compa-
ració de la resta de les comunitats, tant en 
termes de percentatge del PIB, com per 
capita i ocupació. Però ha de seguir millo-
rant per convergir amb les regions euro-
pees avançades

No obstant això, la crisi econòmica va tenir un 
impacte negatiu en la despesa destinada a R+D. 
Entre 2011 i 2015 aquesta despesa va retrocedir 
un 22%, sensiblement més que el conjunt del 
país (–7,1%). Malgrat això, si es tenen en compte 
les últimes dades publicades, la despesa enca-
dena tres anys de creixement consecutiu i acu-
mula un 14,3% entre 2015 i 2017, més del doble 
del total del conjunt d’Espanya, 6,7%. Encara 
que per sota del màxim històric de 2009 (388,2 
milions), la inversió en R+D s’ha triplicat res-
pecte al 200167 i a curt termini és previsible que 
Navarra aconsegueixi l’objectiu establert en 
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l’Estratègia Europa 2020 d’elevar la despesa en 
R+D fins al 2% del PIB68.

El lideratge de les empreses en R+D, tant 
en inversió com en ocupació, és una de les 
ensenyes navarreses.

Tenint en compte l’origen de la inversió, destaca 
el pes de les empreses, que concentren el 69,6% 
del total de la despesa en R+D (l’any 2017), gai-
rebé 15 p. p. més que la mitjana espanyola i en 
segon lloc després del País Basc (75,1%). A conti-
nuació, se situa la despesa de l’educació supe-
rior, 21,8%, bàsicament lligada a les universitats 
navarreses. En darrer lloc, la participació de la 
despesa de l’Administració pública es redueix al 
8,7%, menys de la meitat que al conjunt d’Espa-
nya (17,1%), tot i que és l’àmbit on més s’ha refor-
çat la inversió (s’ha multiplicat per 30 respecte 
al 2001, quan representava un exigu 0,8%).

68 Ja ho va aconseguir durant tres anys consecutius, de 2009 a 2011.

Pel que fa a la distribució de les persones ocupa-
des en R+D, es reprodueix amb matisos l’ante-
rior jerarquia de la despesa. És a dir, les empreses 
són al capdavant (54,2% l’ocupació), seguides  
de l’ensenyament superior i de l’Administració 
(36,5% i 9,3%, respectivament). En termes com-
parats, el protagonisme de les empreses conti-
nua sent rellevant i frega els 10 p. p. per sobre 
de la mitjana espanyola, però el pes de l’educa-
ció superior pràcticament coincideix (només 3 
dècimes menys a Navarra), mentre que la dife-
rència en l’Administració pública es manté ele-
vada (9,8 punts menys).

El detall de la inversió de les empreses per acti-
vitats productives mostra un lideratge compar-
tit de la indústria i els serveis (48,3% i 47,2% del 
total de la despesa de les empreses el 2017, res-
pectivament) i un paper discret de la resta de 
branques (agricultura, energia i construcció 
sumen un 4,5%). La crisi econòmica va afectar 
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Font: INE (Estadística d’R+D).
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Evolució de la despesa en R+D de Navarra (2005-2017)
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menys el sector serveis i va reforçar la seva con-
tribució a la despesa en R+D (6 punts més que el 
2009, a diferència del marcat retrocés de la 
construcció, d’algunes branques industrials, de 
l’energia i de l’agricultura69. El creixement d’al-
tres manufactures, l’agroalimentari i el material 
de transport70 ha atenuat la caiguda de la inver-
sió en el sector industrial i, a més, en els darrers 
anys es va recuperant. 

L’esforç innovador navarrès (1,6% el 2016, any de 
referència de l’anàlisi comparada) destaca a 
escala d’Espanya (1,2%), però és més modest des 
d’una perspectiva europea (2,0% en la mitjana 
de la UE-28). En conseqüència, Navarra dista 
dels nivells assolits per les regions avançades 
del Top 10 (els percentatges de les quals oscil·len 
entre el 4,4% i el 10,4% del PIB), tot i que s’apro-
xima als valors mitjans.

69 Entre 2009 i 2017, la despesa empresarial en R+D va retrocedir un 95,6% en construcció, un 90,1% en paper, fusta i 
mobles, un 83,9% en metal·lúrgia i productes metàl·lics, un 48,5% en energia i un 43% en agricultura.
70 Entre 2009 i 2017, la despesa empresarial en R+D va augmentar un 113,7% en altres indústries manufactureres, un 
41,8% a la indústria agroalimentària i un 32,9% en material de transport.

La Comissió Europea publica anualment el seu 
informe Regional Innovation Scoreboard, en què 
s’analitza l’acompliment en innovació de les re- 
gions europees i s’incideix particularment en 
l’esforç de les empreses en R+D. A partir de les 
puntuacions obtingudes, les regions es poden 
classificar en quatre grups, de més a menys ren-
diment en innovació: líders, fortes, moderades i, 
finalment, modestes. A l’última publicació de 
2019, Navarra se situa en el tercer grup o innova-
ció moderada (concretament en el vuitè subni-
vell); és a dir, entre les regions el rendiment en 
innovació de les quals es troba entre el 50% i el 
90% del rendiment mitjà de les regions europees 
(Navarra, un 75,5%). L’índex de 2019 col·loca 
Navarra en una posició endarrerida (145 d’un 
total de 238 regions europees), tot i que se situa 
en els primers llocs de les regions espanyoles (tan 
sols superada pel País Basc, 132, i Catalunya, 140).

Font: INE (Estadística d’R+D).
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A escala europea, Navarra destaca per les 
bones ràtios en educació superior, en 
comercialització de la innovació i en noves 
firmes i ocupació qualificada. Però és lluny 
de les regions més avançades en variables 
clau com la despesa en R+D, les aplica- 
cions de patents, els productes i processos 
innovadors, la col·laboració i la innovació 
interna a les pimes. 

Navarra destaca en tres indicadors: el percen-
tatge de població de 30 a 34 anys amb estudis 
superiors completats (19è lloc, la primera comu-
nitat espanyola i dins de les regions del primer 
nivell o Top one), vendes de noves innovacions 
en el mercat i noves firmes innovadores (18è 
lloc) i el percentatge de llocs de treball de mitja-
na-alta tecnologia en manufactures i serveis 
intensius de coneixement (índex 130 respecte a 
la mitjana europea). Altres valors satisfactoris 

(per sobre de la mitjana europea) són la forma-
ció contínua (percentatge de població de 25 a 64 
anys), les aplicacions de marques i les copublica-
cions científiques internacionals (per milió 
d’habitants). La resta d’indicadors no aconse-
gueix arribar a la mitjana europea. La distància 
no és excessiva en la despesa d’R+D de les 
empreses i del sector públic, així com en les 
publicacions científiques més citades. Però el 
marge per convergir és ampli en altres indica-
dors clau, com ara les aplicacions de patents, la 
innovació interna de les pimes i la innovació en 
productes o processos.

La recent Llei foral de ciència i tecnologia 
suposa una nova fita en la llarga trajectò-
ria de compromís amb la innovació de 
l’Administració autonòmica i té com a 
objectiu situar Navarra en el grup de les 
regions europees innovadores fortes.

Rànquing de la despesa interna en R+D. Comparativa de regions europees (2016*) 
% respecte del PIB
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Mitjançant el Pla de ciència, tecnologia i innova-
ció i la Llei foral de ciència i tecnologia (aprovada 
el 2018), juntament amb el reforç paral·lel de la 
inversió en R+D+I71, la Comunitat Foral aspira a 
posicionar-se de nou entre les regions innova-
dores fortes. La generació, la valoració i l’aplica-
ció del coneixement científic a la cadena 

71 El Govern navarrès es va plantejar com a objectiu una inversió acumulada de 197,57 milions d’euros entre 2017 i 
2020. A més, la Llei foral de ciència i tecnologia fixa com a meta d’inversió el 3% del PIB el 2030, i per això estableix 
diversos objectius pressupostaris de despesa en R+D+I del sector públic.

d’activitat de les empreses navarreses, l’orienta-
ció de la investigació dels centres tecnològics i 
universitats als sectors prioritzats per l’Estratè-
gia NS3, la potenciació de la digitalització i la 
creació d’empreses innovadores en un context 
de cooperació i internacionalització són els prin-
cipals objectius que persegueix el Pla Foral.

Innovadors líders
Innovadors forts
Innovadors moderats
Innovadors modestos

- +
+
+
+

-
-
-

Les regions europees en matèria d’innovació (2019)
Grups regionals de rendiment

Font: Regional Innovation Scoreboard 2019.  
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L’impuls de les patents és un altre dels focus de 
les polítiques d’innovació. Navarra despunta en 
l’àmbit nacional: en 10 anys (entre 2008 i 2018) 
suma 822 patents concedides, el 3,1% d’Espanya 
(més del doble del seu pes demogràfic). La ràtio 
de patents per milió d’habitants s’eleva a 117 
(mitjana anual del període 2008-2018), una 
xifra que la situa com a primera comunitat 
espanyola (i significativament superior al con-
junt del país, 52). El gruix de les patents navarre-
ses concedides correspon a les empreses (67%), 
seguides a distància pels particulars (23,4%). El 
pes de les patents universitàries i de l’Adminis-
tració pública es limita al 4,8% i el 2%, respecti-
vament. Tanmateix, encara cal convergir amb la 

mitjana de les regions europees capdavanteres 
(particularment, en termes d’eficiència i explo-
tació comercial de les patents).

El domini de l’anglès és un altre dels vectors per 
avançar en la societat de coneixement, ja que es 
tracta d’un requisit essencial per a la projecció i 
competitivitat de les empreses navarreses en 
l’economia global, a més de ser l’idioma de la 
innovació i la tecnologia (i de les activitats pun-
teres de la Quarta revolució). El sistema educa-
tiu navarrès ha avançat en l’aprenentatge 
d’idiomes des d’edats molt primerenques (tres 
anys) mitjançant el desplegament de diverses 
modalitats de programes bilingües i plurilin-

Despesa R+D empreses

Relativa a Espanya Relativa a UE 

Educació superior

Aprenentatge continu

Copublicacions científiques
internacionals

Publicacions científiques
més citades

Despesa R+D sector públic

Despesa en innovació no R+D

Productes/processos innovacions

Màrqueting /organització
innovacionsPimes innovació interna
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Publicoprivades

Aplicacions patents PCT
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Font: Regional Innovation Scoreboard 2019.  
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gües (a més de l’anglès, el francès i l’alemany)72 i 
amb presència a totes les etapes. Les universi-
tats també han ampliat la seva oferta formativa 
d’assignatures en anglès i amb la creació de 
graus bilingües. Aquesta política contribueix a 
millorar els resultats en l’Índex de nivell d’an-
glès de 201973, en què Navarra se situa en ter-
cera posició entre les comunitats, amb una 
puntuació de 57,09, lleugerament per sobre de 
la mitjana europea (56,71) i equivalent al lloc 32è 
del rànquing de 100 països (24 a escala europea, 
per darrere de França, i tres llocs millor que 
Espanya). Tanmateix, la diferència és important 

72 Els programes lingüístics s’imparteixen en el currículum vigent (amb la impartició de dues o més llengües) o 
mitjançant un currículum amb una llengua estrangera vehicular, totalment o parcialment (alemany, francès o an-
glès). Els Programes d’Aprenentatge en Llengües Estrangeres - Infantil i Primària proporcionen continguts curriculars 
d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera. El programa d’educació bilingüe (MEC-British Council) desenvolupa 
un currículum integrat hispanobritànic des dels 3 fins als 16 anys. L’educació secundària compta també amb els seus 
propis programes lingüístics. També es pot obtenir la doble titulació del baccalauréat francès i el batxillerat espanyol.
73 Índex de l’EF English Proficiency 2019, EF (Education First): www.ef.com/epi
74 A Navarra exigeixen el nivell C1 en els seus programes bilingües. Però com la resta de comunitats autònomes, el 
desenvolupament d’aquests programes ha suposat un perjudici de la qualitat dels continguts transmesos.

amb els països i regions més avançats (el ràn-
quing mundial està encapçalat pels Països Bai-
xos, amb una puntuació de 70,27), fet que obliga 
a seguir esforçant-se. 

De la mateixa manera que a la resta del país, el 
marge de millora continua sent ampli. Per 
exemple, en els dos extrems d’etapes educati-
ves, en acabar la primària, un terç dels alumnes 
no arriba al nivell A2 estipulat, i la majoria dels 
universitaris no arriba a un nivell C1. Cal incidir 
més en la formació dels professors74 i en l’aten-
ció a la diversitat (perquè no tots els alumnes 

Nivell d’anglès segons l’índex EF (2018)
Punts per sobre / per sota de la mitjana europea. Índex de puntuació de 0 a 100
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poden seguir de la mateixa manera les lliçons 
en un idioma no matern). El procés d’adaptació 
dels centres públics navarresos ha estat més 
lent (i generalment dirigit des de l’Administra-
ció educativa) i, per això, demana més mitjans i 
reforços, així com una coordinació més gran 
dels centres educatius (difusió de les bones 
pràctiques).  

3.3.2. Innovació empresarial

Navarra és la segona comunitat amb un 
percentatge més elevat d’empreses inno-
vadores. Però després de la crisi, la inversió 
i la intensitat innovadora d’aquestes 
empreses s’han retret més que les de la 
mitjana espanyola.

Una de les variables fonamentals en el sistema 
d’innovació és el nombre d’empreses amb acti-
vitats d’R+D. En aquest sentit, a la Comunitat 
Foral es comptabilitzen 379 empreses amb acti-
vitats innovadores75 el 2017 (últim any amb 
dades disponibles), una xifra que equival a tan 
sols un 0,9% del total d’empreses. Aquesta pro-
porció supera en 4 dècimes la mitjana espa-
nyola, i Navarra és la segona comunitat amb el 
percentatge més elevat (el rànquing està encap-
çalat pel País Basc, amb un 1,1%).

Com a la resta del país, la crisi va provocar una 
destrucció d’empreses amb activitats innovado-
res. Entre 2008 i 2017, el nombre d’aquestes 
empreses va retrocedir un 48,8%, tot i que de 
forma una mica menys pronunciada que en el 
conjunt del país (–54,4%). La contracció de la 
despesa de les empreses innovadores va ser una 
mica menor, un 22% en el període 2008-2017 
(3,6 punts menys que en la mitjana espanyola) i 

75 Si s’hi inclouen també les empreses amb innovacions no tecnològiques, la llista s’eleva a 623.
76 Tenint en compte l’efecte seu de la Comunitat de Madrid, si s’exclou aquest territori, Navarra superaria la mitjana 
nacional (en reduir-se fins a 714.000 euros per empresa).
77 Únicament la superen el País Basc i Cantàbria (2,1% i 1,6%, respectivament).
78 El percentatge de les empreses manufactureres és més reduït a Espanya, 45,3% del total d’empreses d’alta tecno-
logia el 2017.

el 2017 va experimentar un notable creixement 
interanual, 22,2%. La recuperació de l’últim any, 
juntament amb la contracció del nombre d’em-
preses, ha influït en l’ascens de la despesa mit-
jana en activitats innovadores, 840.000 euros 
per empresa i ha escurçat la diferència amb la 
mitjana espanyola (898.000 euros)76. 

La intensitat innovadora de les empreses navar-
reses va decaure durant la crisi, però en l’últim 
any registrat (2017) també s’aprecia una millora 
considerable, ja que va aconseguir l’1,4%, 6 dèci-
mes més que la mitjana espanyola (i la tercera 
en el rànquing autonòmic77). Si continua 
aquesta tendència, és possible que s’arribi o se 
superi el màxim produït en la sèrie (1,6% el 
2009).

L’esforç innovador està estretament lligat a les 
empreses catalogades d’alta tecnologia. Tenint 
en compte l’últim registre publicat (2017), 
Navarra suma 174 empreses d’aquestes caracte-
rístiques, la majoria de l’àmbit de les manufac-
tureres d’alta i mitjana-alta tecnologia (57,5%), 
cosa que denota l’especialització industrial re-       
gional78. No obstant això, les empreses de ser-
veis d’alta tecnologia han guanyat pes progres-
sivament (des d’un 12,1% el 2002 fins a un 42,5% 
el 2017). De fet, l’expansió d’aquest tipus d’em-
preses de serveis durant la crisi econòmica (amb 
un creixement del 124,2% entre 2007 i 2017) va 
compensar la caiguda de les empreses de 
manufactures (–23,1%).

Les empreses d’alta tecnologia copen una 
part substancial de la despesa en R+D, fet 
que evidencia l’especialització industrial, i 
col·loquen Navarra entre les regions que 
més inverteixen en aquesta matèria. 
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Evolució de les empreses de Navarra innovadores i la seva despesa 
en innovació (2005-2017)
Índex base 2005 = 100
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Les empreses d’alta tecnologia contribueixen al 
37,9% del total de la despesa en R+D regional, 
que ascendeix a 130 milions d’euros el 2017 i 
suposa un notable increment interanual del 
22,9%, per equiparar-se al màxim produït el 
2009. La despesa en alta tecnologia equival al 
0,66% del PIB, la segona comunitat amb percen-
tatge més alt. Així mateix, les empreses d’alta 
tecnologia representen un 29,3% del total d’em-
pleats en R+D (concretament, 1.416 llocs de tre-
ball el 2017). A diferència de la inversió, l’ocupació 
en R+D de les empreses d’alta tecnologia es va 
contraure durant la crisi econòmica: el 2014 era 
un 27,8% inferior respecte al màxim de 2009 
(1.640 llocs de treball), encara que en els últims 
anys ha tornat a créixer (19,6% entre 2014 i 
2017). Tenint en compte el nombre d’empleats, 
l’empresa navarresa d’alta tecnologia es carac-
teritza per la seva mida petita: 8,1 empleats de 
mitjana (per sota de la mitjana del país, 12,9 
empleats). Per tipologies, les manufactureres 
augmenten el seu protagonisme i acumulen el 
67,4% del total de la despesa i el 66,9% de l’ocu-
pació en R+D de les empreses d’alta tecnologia 

(15,4 i 21,5 punts més, respectivament, que en el 
conjunt del país). A més, les empreses manufac-
tureres són més grans en comparació de les de 
serveis, tant en termes de capitalització de la 
inversió (876.000 euros de mitjana davant 
573.000) com d’ocupació (9,5 de mitjana davant 
de 6,3).

En la majoria dels paràmetres de la socie-
tat digital, Navarra convergeix o supera els 
estàndards espanyols, particularment en 
l’àmbit empresarial i en l’ús de tecnolo-
gies sofisticades.

Finalment, convé analitzar el grau de digitalitza-
ció de la Comunitat Foral, transcendental per a 
la competitivitat de les empreses, la qualificació 
del mercat laboral i l’adaptació a la societat digi-
tal. Amb l’objectiu d’avaluar la facilitat d’accés i 
l’ús de les tecnologies digitals, s’han seleccionat 
una sèrie d’indicadors per tal de conformar un 
índex de competitivitat regional, que s’estruc-
tura en les categories següents:

Evolució de les empreses de Navarra de l’alta tecnologia (2002-2017)  
Nombre d’empreses
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•  Accessibilitat: connexió fixa de les llars (ADSL, 
xarxa de cable, etc.) i mòbil (mitjançant telè-
fon intel·ligent o altres dispositius de mà).

•  Infraestructura: l’accés al contingut digital es 
determina en gran manera segons la infraes-
tructura desplegada al territori. D’aquesta 
manera, es recopilen indicadors que tenen a 
veure amb la cobertura mòbil (4G), la cober-
tura fixa amb banda ampla (ADSL) i la seva 
velocitat (≥ 10 Mbps).

•  Usuaris: ús d’internet per part dels ciutadans 
(entre 16 i 74 anys), en les seves diverses apli-
cacions79, que van des de l’ús particular fins al 
professional, així com la seva freqüència 
(almenys un cop al trimestre).

79 Serveis relacionats amb activitats de comunicació i accés a la informació, participació política i social, vida profes-
sional, viatges i allotjament, venda de béns o serveis, banca electrònica, aprenentatge a través d’internet amb finali-
tats professionals o privades, ús dels espais d’emmagatzematge a internet.

•  Adopció per part de les empreses: la formació 
dels empleats en TIC, la contractació d’espe- 
cialistes TIC, la connexió a internet o tinença 
de pàgina web, la interacció amb les Adminis-
tracions públiques mitjançant internet, l’ús de 
les xarxes socials i la implementació o no 
d’eines de gestió digitals (ERP).

En termes comparats amb la mitjana espanyola, 
les millors valoracions relatives s’obtenen en 
l’ús de tecnologies com la robòtica i la impressió 
3D en l’àmbit empresarial (18,9% i 3,8%, respec-
tivament, de les empreses navarreses, davant 
l’11,0% i el 3,2% en el cas d’Espanya). Així mateix, 
les empreses navarreses compten amb una con-
nexió més alta a internet i pàgines web (82,3% 
davant de 78,2%). En l’àmbit de les infraestruc-

Font: Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d’informació i comunicació, INE.

Acompliment dels principals indicadors digitals (2018)
En % respecte del total d’habitatges, territori , població o habitatges, segons cada cas

EspanyaNavarra

ACCESSIBILITAT: habitatges amb connexió de banda ampla

EMPRESES: amb impressió 3D
ACCESSIBILITAT: connexió mòbil
de banda ampla

INFRAESTRUCTURA: 
cobertura de xarxes mòbils 4G

INFRAESTRUCTURA: 
cobertura de banda ampla 
ADSL ≥ 10 Mbps

INFRAESTRUCTURA: 
velocitat de banda ampla 
≥ 10 Mbps

ÚS PARTICULARS: 
mitjana d’indicadors 
d’usos d’internet 

ÚS PARTICULARS: xarxes socials

EMPRESES: utilitzen alguna mena de robot

EMPRESES: utilitzen les xarxes socials

EMPRESES: van interactuar amb
AP per internet

(< 10 treballadors)

EMPRESES: van interactuar amb
AP per internet

(> 10 treballadors)

EMPRESES: connexió a internet 
i pàgina web

EMPRESES: recorren a especialistes 
en TIC (<10 treballadors)

EMPRESES: recorren a especialistes 
en TIC (>10 treballadors)



101L’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  F o r a l  d e  N a v a r r a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

tures telemàtiques, Navarra surt més ben posicio-
nada en la banda ampla (tant en cobertura com 
en velocitat), encara que l’ús d’internet per part de 
particulars és més reduït (50,3%, 2,2 punts menys). 
Per tipologies d’empreses, les més grans (a partir 
de 10 empleats) obtenen puntuacions més altes 
que la mitjana espanyola a l’hora de comptar amb 
especialistes TIC i en l’ús d’internet en les relacions 
amb les Administracions públiques, situació que 
s’inverteix en les més petites (amb menys de 10 
treballadors) en ambdues variables. 

Malgrat les valoracions millors que la mitjana 
espanyola, un dels principals reptes per avançar 
en l’economia digital és ampliar la penetració en 
el teixit empresarial de les tecnologies punteres 
(robots, impressora 3D, entre d’altres). Les empre-
ses navarreses, especialment les de menor gran-
dària, han d’esforçar-se més a ampliar el capital 
humà (comptar amb especialistes en TIC). En el 
capítol de la societat digital, cal seguir millorant 
els indicadors d’ús d’internet i ampliar la cober-
tura de banda ampla (a partir de 10 Mbps).  

3.3.3. El Sistema Navarrès d’Innovació

El suport del Govern Foral, la vocació estratègica 
industrial i la creixent integració amb el teixit 
productiu han tingut com a fruit un sòlid i orga-
nitzat sistema d’innovació, que supera àmplia-
ment les limitacions pròpies de la mida petita 
regional. Al respecte, Navarra ha aconseguit 
dotar-se d’una estructura cientificotecnològica 
eficient i s’esforça per continuar avançant en 
coordinació, col·laboració amb les empreses i 
internacionalització. A la taula de la pàgina 102 
es recullen els principals agents involucrats en 
el procés d’innovació regional.

Un sistema d’innovació ben travat i amb 
potents sinergies amb l’àmbit empresarial.

80 Acciona-Nordex, Nedgia, Iberdrola, Siemens-Gamesa, Ingeteam, Jofemar, Grupo Mondragón, Volkswagen Navarra, 
Dana Automoción, KYB Europe, BSH Electrodomésticos, General Mills, Congelados de Navarra, Grupo IAN, Grupo Ribe-
rebro, Grupo AN, Idifarma, Nasertic, Vivet Therapeutics, Infarco i Viscofán.
81 European Cooperation in Science and Technology Action.

La creació de la Corporació ADItech (Advanced 
Innovation and Technology Corporation) pro-
mou la integració de l’ecosistema d’innovació i 
afavoreix les sinergies, l’eficiència i l’economia 
d’escala. Tot això, amb l’objectiu essencial d’ac-
celerar la transferència tecnològica a les empre-
ses navarreses. Per a això, aquesta xarxa uneix 
les grans empreses navarreses80, líders en els 
seus respectius sectors o branques industrials, 
les associacions empresarials (CEN), SODENA i 
el Govern de Navarra, els set centres tecnològics 
i de recerca (AIN, CENER, NAITEC, CNTA, CIMA, 
Lurederra i Navarrabiomed) i les institucions 
acadèmiques (Universitat Pública de Navarra, 
Universitat de Navarra i CSIC).

Els projectes tractors de finançament regional 
promoguts o coordinats per ADItech proporcio-
nen un valuós banc de bones pràctiques innova-
dores de col·laboració publicoprivada. Aquests 
projectes desenvolupen nous productes o millo-
res dels processos, en els quals l’empresa associa- 
da (que té accés a l’ús de la propietat industrial) 
es compromet a la seva aplicació industrial. A la 
taula de la pàgina 103 es recullen els principals 
projectes empresos, agrupats en quatre unitats 
de negoci o sectors prioritaris (energia i recur-
sos, cadena alimentària, automoció i mecatrò-
nica, i salut i biomedicina). Les dianes són 
múltiples i el camp d’acció dels centres tecnolò-
gics que lideren els projectes és multisectorial, 
cosa que fomenta la innovació creuada. 

La projecció internacional és una altra de les 
línies d’acció d’ADItech. En aquest sentit, parti-
cipa en diverses iniciatives europees: projecte 
europeu PortASAP (dins del programa COST81 
Action), Nanouptake (superació de barreres per 
a l’arribada dels nanofluids al mercat), inDeal 
(tecnologia innovadora per a xarxes urbanes de 
proveïment de calor i fred), I4MS (incorporació 
de noves tecnologies relacionades amb la fabri-
cació avançada en pimes), INKREASE (millora de 
les polítiques i dels programes d’activació de la 
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innovació dirigides a augmentar la competitivi-
tat), Net Market Fluidics (implementació de la 
micro i nanofluídica al mercat europeu). Pel que 
fa a les xarxes europees, ADItech és membre de 
partenariats com EFFRA (associació impulsada 
per la indústria europea que promociona el 
desenvolupament de tecnologies innovadores 
en l’àrea de la producció i la fabricació indus- 
trials) i SPIRE (indústria de processos sosteni-

bles a través de l’eficiència energètica i de recur-
sos) i és un dels 30 experts seleccionats per la 
Comissió Europea a bioeconomia.

Ateses les sinergies d’innovació sectorial, els 
centres tecnològics i de recerca navarresos 
s’analitzen més endavant juntament amb els 
respectius clústers o àrees econòmiques estra-
tègiques.

Mapa d’agents innovació i infraestructures R+D+I a Navarra

Agents 
autonòmics

•   Govern de Navarra
•   Societat de Desenvolupament Regional (SODENA)
•   Corporació Pública Empresarial de Navarra (CPEN)
•   Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Navarra (CEIN)

Altres agents 
externs

•   Confederació d’Empresaris de Navarra (CEN)
•   Cambra de Navarra de Comerç i Indústria
•   Fundació Navaressa per a l’Excel·lència
•   Associació d’empreses d’Economia Social, Societats Laborals 

i Cooperatives de Treball (ANEL)
•   Associació Navaressa d’Empreses de Consultoria (ANEC)
•   Club de Màrqueting de Navarra

Centres 
tecnològics

•   Associació de la Indústria de Navarra (AIN)
•    Centre Nacional d’Energies Renovables (CNER)
•   Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària (CNTA)
•   Centre d’Investigació Mèdica Aplicada (CIMA)
•   Centre Tecnològic d’Automoció i Mecatrònic (NAITEC)
•   Centre d’Investigació Biomèdica Navarrabiomed-Fundació Miguel Servet
•   Lurederra Centre Tecnològic
•     Institut d’Agrobiotecnologia (IdAB)

Clústers •   Associació Clúster d’Automoció de Navarra (ACAN)
•    Clúster Agroalimentari de Navarra (Nagrifood)
•   Clúster Eòlic de Navarra (Enercluster)
•   Functional Print Clúster
•   Clúster TIC de Navarra (ATANA)
•    Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA)

Universitats •  Universitat Pública de Navarra
•  Universitat de Navarra
•  Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
• CSIC

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estratègia NS3 i SODENA.
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Projectes innovadors tractors coordinats per ADItech

Àrees Projectes Lidera

Energies 
renovables  
i recursos

3DMESO / Entorn de validació de models de simulació 
de flux de vent.

CNER

AQUAFILM / Desenvolupament d’un innovador nanorecobri-
ment de llarga durada per a la protecció i fàcil neteja de 
mampares de bany fabricades en vidre.

Lurederra

CAPE / Coberta industrialitzada de fusta d’avançades 
prestacions energètiques.

CNER

EFIPLASOL / Desenvolupament d’una solució nanotecnològica 
amb propietats de luminescència i d’autoneteja per ser 
aplicada de forma senzilla en plaques solars augmentant la 
seva eficiència energètica.

Lurederra

KL VAINILLINA / Valorització de lignina Kraft per a la producció 
de vanil·lina.

CNER

PCM-FACADE / Implementació de materials de canvi de fase 
en embolcalls industrialitzats per a obra nova i rehabilitació 
energètica d’edificis per assolir l’estàndard europeu de consum 
gairebé nul.

CNER

SYN2OL / Desenvolupament d’un procés de fermentació a 
partir de gas de síntesi per a la producció d’etanol. CNER

DMWIND / Mineria de dades en dades SCADA per a predicció 
i descobriment de patrons de fallades en aerogeneradors. AIN

PVDETECT / Detecció prematura de defectes en mòduls 
fotovoltaics instal·lats en plantes. CNER

SEHICET / Desenvolupament d’un sensor específic per al 
monitoratge en línia de la presència d’hidrogen molecular en 
olis de centrals termosolars cilindre-parabòliques.

CNER

SMARTCLIMA / Mòdul de climatització mitjançant sistemes 
termoelèctrics acoblat al recuperador de calor a ventilació de 
doble flux.

CNER

ANTI-ICE / Desenvolupament de solució nanotecnològica 
amb efecte hidrorepelent i antigel per pales d’aerogenerador. Lurederra

ITR / Inspecció de tubs receptors. CNER

Cadena 
alimentària

CERVETIME / Desenvolupament d’un nou mètode de cocció 
de malt a través de tecnologies de millora de transferència de 
massa.

CNTA

FULLBIOCON / Desenvolupament d’un organisme de control 
biològic (BCO) per controlar malalties fúngiques en el cultiu 
del xampinyó.

CNTA
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Projectes innovadors tractors coordinats per ADItech

Àrees Projectes Lidera

Cadena 
alimentària

BACTOPROBES / Identificació de nucleases específiques de 
Brucella i Salmonella per al desenvolupament de nous 
mètodes de diagnòstic i quantificació de tots dos patògens, 
mitjançant el disseny de sondes d’oligonucleòtids.

IDAB (CSIC-
UPNA)

FUNGITRIP / Desenvolupament d’estratègies de control 
microbià en processos d’elaboració d’embolcalls alimentàries. CNTA

INDUSOLIDFER / Utilització de la tecnologia SSF per al 
desenvolupament de productes de valor afegit en alimentació 
animal i en salut humana.

CNTA

AGROSENSOR / Biosensor LSPR per a la indústria alimentària. CEMITEC*

BIOPEST / Bioinsecticides “a la carta” basades en Bacillus 
thuringiensis. CNER

CFD-CLOUD / Computational Fluid Dynamics. CNER

FASTYEAST / Desenvolupament d’un kit per a la identificació 
de microorganismes tipus cep durant processos de 
fermentació.

CNTA

RECAGROSITU / Desenvolupament d’un innovador 
nanorecobriment de llarga durada i d’un procés d’aplicació in 
situ per a la protecció i neteja fàcil de línies de producció de la 
indústria agroalimentària.

Lurederra

SIMBIOTPLUS / Desenvolupament d’un producte simbiòtic 
destinat a la producció animal amb elevada activitat enzimàtica. CNTA

DESINFERT / Desenvolupament d’un microcomposite basat en 
nanotecnologia per al control de la higiene en llits d’estables i 
el seu posterior ús com a fertilitzant.

Lurederra

Automoció  
i mecatrònica

ERG / Electrovàlvula per a l’automatització de la distribució de 
gas a l’última milla. CEMITEC*

IPT / Equip d’inspecció de qualitat de pales d’aerogenerador 
mitjançant radar a la banda de Teraherci. CEMITEC*

SENSOTEX / Desenvolupament de nous materials sensors de 
compostos orgànics volàtils (COV) basats en polímers 
conductors per a aplicació tèxtil.

AIN

ELECOMBAT / Desenvolupament d’elèctrodes composites de 
fàcil acoblament amb millors prestacions per a bateries de flux. Lurederra

FOOD3DPRINT / Impressió 3D d’aliments i la seva 
transformació. CEMITEC*

MEMS / Sensors sense fils MEMS per al manteniment 
predictiu de plantes industrials. CEMITEC*
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3.3.4. Clústers, àrees econòmiques 
estratègiques i Indústria 4.0  

Pel que fa a les iniciatives innovadores secto-
rials, primen aquelles activitats industrials 
amb més capacitat tractora pel seu pes econò-
mic, grans empreses (vegeu el gràfic següent), 
protagonisme exportador o més dinamisme; 

és a dir, les indústries de l’automòbil i meca-
trònica i el sector agroalimentari. Però també 
les activitats punteres en tecnologia, com la 
indústria eòlica i la biomedicina, capaces de 
generar grans empreses i posicionar Navarra 
al mapa mundial. Aquests sectors s’identifi-
quen amb les àrees de negoci que estructuren 
els projectes d’innovació promoguts per ADI-

Projectes innovadors tractors coordinats per ADItech

Àrees Projectes Lidera

Automoció  
i mecatrònica

OFFSCREENPRINT / Formulació de tintes funcionals per a 
serigrafia i offset. CEMITEC*

STICKLESS / Desenvolupament de recobriments obtinguts per 
deposició física de vapor (PVD) avançats per evitar que 
s’enganxin les peces en motlles d’injecció de plàstics.

AIN

Salut  
i biomedicina

SIMDIACOL / Desenvolupament de diabetis i malalties 
inflamatòries intestinals en models animals d’experimentació. UPNA

AGEPON / Optimització de nous agents epigenètics per al 
tractament de malalties òrfenes: leucèmia mieloblàstica 
aguda (LMA) i hepatocarcinoma (HCC).

CIMA

CARDIOMESH / Utilització de membranes de col·lagen com a 
matrius per a regeneració de teixits. CIMA

OBEKIT / Desenvolupament d’un test nutrigenètic per a la 
prescripció personalitzada de dietes de pèrdua de pes. CIMA

SIMCACOL / Paper dels simbiòtics (Probisan®) en la prevenció i 
desenvolupament de càncer colorectal en models animals 
d’experimentació.

UPNA

ELASTIKA / Desenvolupament superficial i treballs de disseny 
d’una pròtesi interespinosa flexible lumbar. AIN

ICTUSENSOPT / Detecció de biomarcadors d’ictus criptogènic 
en sang i material trombòtic mitjançant sensors òptics. Navarrabiomed

MYLCGENOME / Medicina genòmica personalitzada de baix 
cost basada en un dispositiu mòbil. CIMA

PROCELPT / Producció de cèl·lules mieloides supressores i 
proteïnes terapèutiques. Navarrabiomed

Nota: *Actualment NAITEC.
Font: ADItech.
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tech o amb àrees econòmiques estratègiques, 
segons la terminologia de l’Estratègia d’Espe-
cialització Intel·ligent (NS3)82.

Dins de les respectives àrees estratègiques83 
destaquen les estructures clúster o agrupacions 
empresarials innovadores (AEI), que enforteixen 

82 No s’han analitzat les altres dues àrees estratègiques definides en la NS3, com és el cas del turisme integral (per 
la seva condició de sector terciari i no implica un desenvolupament cientificotecnològic directe) i les indústries crea-
tives i digitals (amb iniciatives menys profundes, en comparació amb els sectors tractors), sense detriment d’apuntar 
la seva rellevància econòmica i pel desenvolupament territorial (turisme rural) o alt valor afegit cultural (activitats 
creatives i digitals).
83 Per descriure les àrees estratègiques i clústers navarresos, s’ha pres com a referència la informació de SODENA 
inclosa al portal http://investinnavarra.com i el document resum de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Navar-
ra NS3 (2016-2030), així com les consultes específiques en els portals web dels respectius agents que conformen el 
sistema d’innovació navarrès.

el teixit econòmic (per ajudar les empreses, 
sobretot les de mida petita, a afrontar els reptes 
d’innovació, de finançament, d’exportació i de 
relacions internacionals). Són els casos d’ATANA 
(TIC), Nagrifood (agroalimentari) i AIN (maqui-
nària i tecnologia industrial), totes tres amb la 
categoria d’AEI del Ministeri d’Indústria, Comerç 
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Rànquing d’empreses navarreses per facturació: top 20
Facturació en milions d’euros

Facturació (mil. d’€)* (eix esq.) Empleats (nre.)* (eix dret)

Nota: * Dades de 2018 i, si no, de 2017.
Font: Elaboració pròpia a partir de El Economista i Infocif.

Automoció Agroalimentari E. renovables Farmacèutica

1 5 7 4 6 9 2 3 10 8

1. Volkswagwn Navarra, S.A.
2. Siemens Gamesa Renewable
3. Nordex Energy Spain, S.A.
4. A.N.S.C.
5. TRW Automotive España, S.L.U.

Rànquing

6. U.V.E. S.A.
7. SAS Autosystemtechnik, S.A.
8. Laboratorios Cinfa, S.A.
9. Ultracongelados Virto, S.A.

10. Acciona Energía, S.A.
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i Turisme84 i el clúster eòlic navarrès (Enerclus-
ter)85. 

Els centres cientificotecnològics juguen un 
paper crucial en la innovació i configuració de 
les estructures clúster. Encara que s’hagin agru-
pat per àmbits sectorials, cal remarcar que  
els centres navarresos gestionen tecnologies 
creuades o transversals, amb un camp d’acció 
multisectorial. El centre tecnològic Lurederra 
n’és un clar exemple86.

indústria de l’automòBil i mecatrònica 

Els reptes dels sectors d’automoció i 
mecatrònica exigeixen redoblar els esfor-
ços en R+D+I, garantia per a la generació 
de nous productes i l’aplicació de tecnolo-
gies 4.0 i de fabricació avançada. De 
manera específica per al sector de l’auto-
mòbil, altres desafiaments ineludibles són 
el desenvolupament del vehicle elèctric 
(inclosos els seus components) i la con-
ducció autònoma. 

L’auge industrial navarrès està lligat al desenvo-
lupament87 del sector de l’automòbil, que a més 

84 Functional Print Clúster (o Associació Clúster d’impressió Funcional i Additiva) completa el llistat d’AEI navarreses 
de Ministeri.
85 L’Agència de Desenvolupament Navarra, SODENA, té un paper actiu en la promoció dels clústers regionals. A més 
de l’AEI, inclou Enercluster i CLAVNA (Clúster Audiovisual de Navarra).
86 Lurederra aborda diversos camps d’investigació i tecnologies avançades (nanotecnologia, nous materials i medi 
ambient avançat), amb un clar sentit aplicat a projectes conjunts amb empreses (on freqüentment s’implementen 
les innovacions en els respectius centres industrials de producció), inclosos en programes marc europeus d’R+D.
87 La seva presència va arrencar el 1965 amb l’empresa hispano-britànica Authi; posteriorment va arribar Seat i des 
de 1984, Volkswagen.
88 Segons les dades d’Invest in Navarra, el sector de l’automòbil representa una quarta part del PIB industrial regio-
nal. El protagonisme del sector a les exportacions navarreses és encara més intens. Va concentrar el 45,5% del valor 
exportat entre 2001 i 2018 (54.404 milions d’euros) i el 60,9% del superàvit comercial regional en aquest període. Una 
polarització exportadora significativament superior a la mitjana espanyola (17,2% en el període 2001-2018), cosa que 
explica la rellevància de Navarra en el conjunt del sector espanyol (8,9% de les exportacions).
89 Faurecia, TRW Automotive, KYB, Delphi, Dana i Nucap són alguns exemples destacats de fabricants de compo-
nents presents a Navarra.
90 Volkswagen Navarra s’ha especialitzat en la fabricació de cotxes petits (des de 1984 ha fabricat més de 8 milions 
d’unitats del seu mític model Polo); el 2018 va començar la producció en sèrie del model SUV T-Cross i el 2019 ha rebut 
la confirmació d’un tercer vehicle (que aprofitarà la plataforma MQB A0 del Polo i del T-Cross).

del seu protagonisme econòmic i en l’obertura 
exterior88, és un motor per a la inversió i la inno-
vació i ha generat una àmplia cadena de valor 
industrial. La planta de Volkswagen al polígon 
industrial de Landaben ha actuat de locomotora 
per a l’expansió d’una potent indústria de com-
ponents89. A més, l’aposta navarresa de la multi-
nacional alemanya s’ha consolidat en els darrers 
anys amb la fabricació d’un segon model de 
vehicle i l’anunci d’un tercer90, que premien l’ex-
periència acumulada i l’alta productivitat asso-
lida, i alhora augmenten la viabilitat futura de la 
planta en un moment d’incertesa en el sector.

En paral·lel, han sorgit diverses activitats de 
fabricació avançada lligades a empreses de 
maquinària, electrònica, sistemes de producció i 
maquinari, agrupades en el denominat “sector 
de mecatrònica”. La rellevància d’aquestes acti-
vitats es comprova en el seu pes econòmic (6,9% 
del VAB regional, segons dades de l’Estratègia 
NS3) i en les potents sinergies amb el sector de 
l’automoció i altres indústries manufactureres, 
a les quals proporciona respostes tecnològiques 
i ajuda a millorar la competitivitat. 

Per assumir els reptes d’innovació en tots dos 
sectors, Navarra compta amb oportunes infra-
estructures tecnològiques. El Centre Tecnològic 
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d’Automoció i mecatrònic (NAITEC)91 impulsa 
els projectes de recerca en aplicacions tecnolò-
giques i la creació d’empreses EIBT, i aspira a 
convertir-se en un referent internacional en 
aquests camps. Les seves infraestructures més 
rellevants abasten les àrees de mecànica (fluids 
i estructural), materials i electrònica, així com 
una planta pilot d’impressió funcional. Per la 
seva banda, l’Associació de la Indústria de 
Navarra (AIN) explora l’ús de noves tecnologies 
per a la millora de productes i processos (par- 
ticularment en la Indústria 4.0) que permetin 
preparar les empreses navarreses en un entorn 
altament competitiu. En aquesta línia, disposa 
d’instal·lacions i instruments específics per als 
processos de modificació de superfícies, un 
laboratori de nanopartícules i materials, sensò-
rica i comunicació i desenvolupa sistemes intel-
ligents o d’intel·ligència artificial per al 
processament de la informació92.

També cal ressaltar el Clúster d’Automoció de 
Navarra (ACAN), que impulsa la col·laboració 
entre empreses i agents de la cadena de valor 
del sector93 amb la finalitat d’enfortir la innova-
ció, l’excel·lència i la competitivitat. ACAN repre-
senta i defensa els interessos del sector navarrès 
d’automoció i impulsa les aliances que aug-
mentin les sinergies i l’economia d’escala. Al 
capítol d’innovació, el clúster és un dels actors 
regionals compromesos amb la difusió de la 
Indústria 4.094, fomenta l’excel·lència operativa 
(a través de les millores en sistemes organitza-
tius, de gestió, de logística i d’eficiència energè-
tica), la mobilitat sostenible i el vehicle elèctric 
(a través de la difusió de bones pràctiques), jun-

91 Promogut pel Govern de Navarra a partir de l’anterior centre tecnològic CEMITEC (Centre Multidisciplinari de 
Tecnologies per a la Indústria) i amb el suport de la Universitat Pública de Navarra.
92 Per aprofundir en les funcions tecnològiques proporcionades per AIN, consulteu la secció del portal: www.ain.es/
tecnologia
93 Incloses les diverses branques d’automoció i els proveïdors de coneixement i tecnologia. ACAN reuneix 42 asso- 
ciats: 32 indústries, 2 centres tecnològics, 2 de coneixement/formació i 5 proveïdors de serveis i tecnologia.
94 En aquest sentit, el portal web d’ACAN disposa d’una secció específica dedicada a la Indústria 4.0, molt útil per a 
les empreses navarreses: http://clusterautomocionnavarra.com/industria-4-0
95 D’acord amb les estimacions de SODENA, el projecte Canal de Navarra de 177 km de longitud beneficiarà gran part 
del territori navarrès, ja que incrementarà la superfície irrigada (en un 51,5%, fins a arribar a les 153.000 hectàrees) i 
possibilitarà una productivitat i varietat de cultius més grans.

tament amb la diversificació o l’exploració d’al-
tres vies de negocis (transports aeronàutic i 
ferroviari, etc.).

cadena alimentària 

Seguir apostant per la transformació 
agroalimentària, avançant en eficiència, 
sense descuidar la qualitat i les marques 
territorials, i especialitzar-se cada vegada 
més en productes saludables i naturals.

El sector agroalimentari és un altre dels puntals 
de l’economia navarresa, tant en termes de  
creació de riquesa i ocupació, com per la seva 
contribució a les exportacions, a més a més de 
la seva aportació clau al manteniment de l’eco-
nomia rural i la preservació dels paisatges 
ecoculturals (aspectes tractats en l’apartat de 
sostenibilitat, 3.4.).

D’acord amb les dades de SODENA, el volum de 
negoci del sector arriba als 3.000 milions d’eu-
ros (900 dels quals procedeixen del sector pri-
mari). Representa el 6,6% del PIB i el 8% si se 
suma l’aportació de les activitats primàries. La 
indústria alimentària compta amb 1.370 empre-
ses i, en conjunt, el sector agroalimentari suma 
25.000 empleats. A més, els productes alimen-
taris conformen el tercer bé exportat (12,6% de 
la quota d’exportacions l’any 2018).

L’accés a matèries primeres de qualitat, les infra-
estructures hidràuliques actuals i planejades95, 
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l’experiència acumulada o el saber fer dels seus 
productors96, la transformació en productes de 
més valor afegit97 i una sòlida base empresarial 
(des de pimes fins a grans empreses internacio-
nals) són els valuosos recursos de què disposa  
el sector agroalimentari navarrès per seguir  
creixent.

Treure partit a aquestes fortaleses i atendre les 
oportunitats que ofereixen les tendències de 
consum i, en definitiva, més competitivitat i 
internacionalització del sector, requereixen 
incrementar el valor afegit de les produccions. 

La innovació tecnològica és la millor via per ser 
més eficients i guanyar escala, la qual cosa 
requereix que les empreses i, particularment les 
pimes, adoptin estratègies d’R+D+I. Conscients 
d’això, des de la indústria, l’Administració auto-
nòmica i les institucions acadèmiques s’han 
impulsat infraestructures de recerca vinculades 
a la cadena de valor del sector. En aquest sentit, 
cal ressaltar la tasca del Centre Nacional de Tec-
nologia i Seguretat Alimentària (CNTA), l’Insti-
tut d’Agrobiotecnologia (IdAB), l’Institut de 
Tecnologies i Infraestructures Alimentàries 
(INTIA) i el Departament de Ciències d’Alimen-
tació de la Universitat de Navarra. El treball 
d’aquests centres evidència l’interès creixent 
per la investigació creuada en els sectors d’ali-
mentació i salut (seguretat alimentària, nutrició 
i macrobiòtica, entre altres àmbits).

El sector agroalimentari també té potents siner-
gies amb les activitats de restauració i el turisme 
rural, sensibles a la promoció dels productes de 
qualitat vinculats al territori (a través de deno-
minacions geogràfiques protegides o de la pro-
ducció ecològica).

96 La llarga tradició del sector agroalimentari navarrès en la transformació de verdures i hortalisses es va fonamen-
tar en l’expansió de les fàbriques de conserves durant els anys seixanta i setanta als municipis de la Ribera de l’Ebre.
97 Navarra despunta en la producció i comercialització de verdures congelades i en conserva, amanides i verdures 
fresques per a consum i altres productes de nínxol (com els productes d’ànec) i el processament d’aliments (en ver-
dures, carnis, rebosteria, etc.).
98 Agrupa 55 empreses representatives del sector agroalimentari i altres activitats auxiliars, així com institucions de 
l’àmbit acadèmic i investigació (UPNA, Universitat de Navarra, INTIA), la Unió de Cooperatives Agràries de Navarra 
(UCAN) i la Unió de Pagesos i Ramaders de Navarra (UAGN).

La recent aparició del Clúster Agroalimentari de 
Navarra (Nagrifood) el 2018 proporciona un 
valuós mecanisme per augmentar la col·labora-
ció innovadora i oberta entre els diversos agents 
implicats en la cadena de valor del sector98. A 
més de la consolidació del model clúster, la fi 
essencial de Nagrifood és fomentar el creixe-
ment de les empreses navarreses a través de 
projectes compartits, l’exploració de noves vies 
de negoci, la incorporació d’R+D i l’augment de 
la competitivitat en un entorn global. Altres 
eixos d’acció del clúster són projectar la Marca 
Navarra, potenciar la indústria transformadora, 
aprofundir la sostenibilitat del model productiu 
i afavorir la comercialització i internacionalitza-
ció de les empreses navarreses. El Congrés Ali-
menta Meeting Point és una de les activitats 
promogudes per Nagrifood (de manera con-
junta amb Navarra Capital) que situa Navarra al 
mapa de les trobades d’experts i difusió de 
coneixement estratègic per al sector.

Finalment, cal destacar l’Associació d’Indústries 
Agroalimentàries de Navarra, La Rioja i Aragó 
(ALINAR), que té com a objectiu vetllar pels inte-
ressos dels empresaris i de les indústries agro- 
alimentàries de Navarra, La Rioja i Aragó, repre-
sentant als seus associats davant les adminis-
tracions, els sindicats, els organismes i les 
entitats públics i privats. En aquest sentit, l’asso-
ciació representa i dona veu a la indústria; nego-
cia convenis sectorials col·lectius; informa de 
totes les modificacions legislatives, novetats i 
ajudes susceptibles d’aplicar-se a les empreses 
del sector; desenvolupa i potencia mesures i 
actuacions positives per al sector en l’àmbit 
autonòmic, estatal i europeu; fomenta la col·la-
boració, la cooperació i la sinergia entre els seus 
associats, i aconsegueix el prestigi i reconeixe-
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ment com a referent ineludible del sector agro-
alimentari a Navarra, La Rioja i Aragó.

la indústria del vent

Experiència acumulada com a comunitat 
pionera en energia eòlica a Espanya i, per 
això, en el món. Juntament amb la concen-
tració d’empreses punteres de fabricació 
d’aerogeneradors i els seus components, i 
la seva condició de pol tecnològic i d’inves-
tigació en el sector eòlic, configuren un 
clúster altament competitiu.

Des que es van instal·lar els sis primers aeroge-
neradors a la serra El Perdón l’any 1994, Navarra 
ha demostrat al món el potencial d’aquesta 
energia en terres d’interior (onshore). El desen-
volupament de l’energia eòlica ha possibilitat 
que la comunitat aconseguís amb diversos anys 

d’antelació els objectius europeus d’energies 
renovables per al 2020, ja que genera més ener-
gia elèctrica de la que consumeix. Al gràfic 
següent s’aprecia l’especialització navarresa en 
energia eòlica, sensiblement superior a la de la 
mitjana espanyola, tant en termes de generació 
com en potència instal·lada i en distribució per 
capita (on Navarra triplica les xifres espanyoles). 

Les condicions naturals favorables, el talent 
empresarial i el decidit suport institucional van 
produir un vertiginós desenvolupament del sec-
tor eòlic a Navarra durant la primera dècada de 
segle xxi. Però, a partir de 2011, com a la resta del 
país, el cessament del sistema de primes i aju-
des públiques durant l’anomenada “moratòria 
verda” va suposar una severa frenada. En els 
darrers anys el sector està recuperant progressi-
vament l’impuls perdut amb noves subhastes, 
la instal·lació d’aerogeneradors de nova genera-
ció i els projectes de creació de parcs eòlics 
(abordat més endavant en l’apartat 3.4.). 

L’energia eòlica a Navarra i Espanya
En %

Font: Red Eléctrica.
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El Pla energètic de Navarra (PEN 2030) inclou  
un ambiciós objectiu per assolir els 
3.000  megawatts de potència instal·lada en 
renovables, cosa que suposaria multiplicar per 
tres la potència actual99. La demanda del País 
Basc proporciona un mercat natural per a la 
comercialització de l’excedent d’energia renova-
ble. L’impuls de les infraestructures de transport 
elèctric100 és un requisit indispensable per eva-
cuar el superàvit navarrès de renovables (al País 
Basc, però també a la resta del país i a la xarxa 
europea) o possibilitar el seu emmagatze-
matge101. Si no es desenvolupen de forma paral-
lela aquestes infraestructures, difícilment es 
podran materialitzar els plans d’expansió eòlics 
i d’altres energies renovables.

El sector eòlic no és únicament generació elèc-
trica; des del principi ha incorporat un desenvolu-
pament tecnològic, fabril i empresarial 
equivalent, que se sustenta en iniciatives avança-
des que s’han posicionat Navarra en l’avant-
guarda, tant en l’àmbit nacional com 
internacional. Els beneficis de l’eòlica són múlti-
ples, més enllà de la contribució a la sostenibilitat 
com a energia neta que redueix la dependència 
de combustibles fòssils. La xifra de negocis de les 
grans companyies del sector i l’extensa xarxa 
d’empreses proveïdores també destaquen la seva 
aposta per l’R+D+I i la seva condició d’activitat 
intensiva en mà d’obra (majoritàriament qualifi-
cada), així com la seva gran projecció territorial 
(un dels motors del medi rural). 

Els gegants de tota la cadena de valor del sector 
estan arrelats al territori navarrès: Acciona Wind- 

99 Segons dades de Red Eléctrica per al 2018, la potència instal·lada de les renovables és de 995 megawatts, un 68,1% 
dels quals s’obtenen de l’energia eòlica.
100 Al respecte, la nova línia projectada entre Navarra i el País Basc tindria una capacitat de transport de 2.500 me-
gawatts. Red Eléctrica apunta que podria estar operativa a partir de 2024.
101 El Govern de Navarra, Iberdrola Renovables Energia i Siemens Gamesa Renewable van signar el 2019 un acord per 
estudiar la viabilitat de la tecnologia d’emmagatzematge tèrmic d’energia elèctrica a Navarra.
102 Acciona va adquirir el 2004 EHN (Energia Hidroelèctrica de Navarra), l’empresa promoguda pel Govern navarrès 
que havia iniciat la cursa eòlica amb la creació del parc de la serralada del Perdón el 1994.
103 Segon operador espanyol en eòlica i la sisena companyia en aerogeneradors i turbines del món.
104 La planta de Barásoain destaca en l’àmbit internacional per la producció de navetes (peça que permet el gir de les 
pales dels molins). El 2019 aquest municipi va ser guardonat per l’Associació Empresarial Eòlica (AEE) amb el Premi a 
la Integració Rural de l’Eòlica.

power-Nordex, Siemens Gamesa Renewable 
Energy i Ingeteam en són els exemples més des-
tacats. La presència de la filial d’Acciona es va 
cimentar amb l’adquisició de l’empresa navar-
resa EHN102 i des de llavors a la seva seu de Sar-
riguren (Egüés) es gestiona l’àmplia divisió 
eòlica de la multinacional103. Les instal·lacions 
de la planta d’assemblatge d’aerogeneradors, el 
parc eòlic experimental i la planta d’emmagat-
zematge d’eòlica amb bateries, situats al muni-
cipi de Barásoain, constitueixen l’altre gran pol 
regional d’Acciona Windpower104. 

A Sarriguren també hi ha una de les principals 
oficines corporatives i centres d’R+D+I de 
Gamesa Renewable Energy, que després de la 
seva fusió amb Siemens el 2017 s’ha convertit 
en el primer fabricant d’aerogeneradors del 
món. A aquestes instal·lacions s’hi afegeixen la 
planta de fabricació de pales a Aoiz, dos centres 
de logística i serveis (en Arazuri i Pamplona) i un 
altre de formació (Noáin). L’extensa plantilla 
(1.600 empleats) i els 350 proveïdors locals 
comptabilitzats el 2018 reflecteixen el gran sig-
nificat econòmic que representa aquesta com-
panyia a Navarra.

Ingeteam és un altre actiu tecnològic present a 
la Ciutat de la Innovació de Sarriguren. Concre-
tament es troba la unitat de generació elèctrica 
d’Ingeteam Power Technology, especialitzada 
en el disseny i la fabricació de convertidors de 
potència, generadors elèctrics i equips de con-
trol, i manteniment de plantes de generació 
renovable. Així mateix, Ingeteam compta amb 
una planta al municipi de Sesma especialitzada 
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en equips elèctrics destinats als sectors d’ener-
gia eòlica i fotovoltaica. 

El Centre Nacional d’Energies Renovables 
(CENER) completa la concurrència virtuosa de 
grans actors a Sarriguren i explica que en aquest 
espai hagin sorgit la majoria de les innovacions 
o patents espanyoles de tecnologia eòlica. El 
personal qualificat, els projectes innovadors i les 
infraestructures d’R+D+I105 fan que CENER sigui 
un referent nacional i internacional, la presència 
del qual atorga un avantatge competitiu al sec-
tor eòlic navarrès. 

La indústria eòlica navarresa va superar la crisi 
econòmica del país gràcies al prestigi del seu 
know how i a l’exitós procés d’internacionalitza-
ció. Prova d’això és que entre els primers llocs de 
les partides navarreses d’exportació se situen 
les activitats lligades a la fabricació d’aerogene-
radors i els seus components106. Els esmentats 
processos de fusió amb grans companyies inter-
nacionals han permès guanyar escala a les 
empreses de la branca. Però el procés d’inte-
gració encara no és efectiu (fins i tot hi ha dub-
tes que es dugui a terme) i encara no es pot 
assegurar que el sector eòlic de Navarra en 
surti reforçat.

L’aparició en escena del clúster eòlic de Navarra 
(Enercluster) el 2017 comporta més visibilitat i 
estimula la col·laboració transversal entre els 
actors de la cadena de valor del sector. El clúster 
reuneix 42 empreses, de generació, distribució i 
mercat elèctric, OEM107, disseny i fabricació de 
components, enginyeria i serveis i, completen la 
triple hèlix d’innovació, els tres centres tecnolò-
gics i acadèmics (CENER, NAITEC i UPNA). Ener-
cluster fomenta els projectes col·laboratius 

105 La seva infraestructura més rellevant és el Laboratori d’Assaig d’Aerogeneradors (LEA), que permet als fabricants 
provar els seus prototips. CENER també disposa a Navarra d’un parc eòlic experimental a Alaiz i el Centre de Biocom-
bustibles de Segona Generació (CB2G), a més d’una sèrie de laboratoris especialitzats (cèl·lules fotovoltaiques, mò-
duls fotovoltaics, captadors tèrmics, transformació de Biomassa, electroquímica, integració en xarxa i electrònica).
106 En aquest sentit, Navarra concentra el 44,7% de les exportacions espanyoles dels grups electrònics d’energia eòli-
ca i el 47,7% dels elèctrodes de grafit (dades de 2018). Les dues partides representen un 4,3% i 4,2%, respectivament, 
de les exportacions navarreses.
107 Original Equipment Manufacturer o fabricants d’equipament destinat a altres empreses que el comercialitzen 
amb la seva pròpia ensenya.

d’R+D+I, la prospecció de mercats internacio-
nals, la diversificació de les activitats i, en defini-
tiva, la competitivitat de les empreses 
associades. La reducció dels costos de producció 
d’energia, l’augment de la mida i del valor afegit 
de les empreses i la millora dels factors de l’en-
torn són alguns dels objectius estratègics pro-
posats per Enercluster per ser més competitius. 

ecosistema de Biomedicina, farmàcia i salut

L’empresa Cinfa i la Universitat de Navarra han 
exercit de vectors, a partir dels quals s’ha multi-
plicat la cadena de valor del sector farmacèutic. 
Amb mig segle d’història, Cinfa s’ha posicionat 
com a farmacèutica líder en vendes de genèrics 
al mercat nacional i ha augmentat progressiva-
ment la seva projecció internacional. La seva 
activitat industrial es porta a terme en dues 
plantes punteres (situades a les localitats navar-
reses d’Huarte i Olloki). L’empresa també des-
taca en R+D, particularment en medicaments 
genèrics per a les àrees d’oncologia i trasplanta-
ments. 

D’altra banda, cal fer una menció especial al 
centre de recerca biomèdica del Govern de 
Navarra, Navarrabiomed. La missió de centre és 
promoure, facilitar i fer recerca biomèdica a la 
frontera del coneixement per desenvolupar 
teràpies i tractaments innovadors, que contri-
bueixin a una millor qualitat de vida de la ciuta-
dania. Des de l’any 2016, Navarrabiomed es 
troba vinculat a la Universitat Pública de 
Navarra (UPNA). Amb aquest acord, les dues ins-
titucions uneixen els seus esforços per poten-
ciar la competitivitat del sector biosanitari de 
Navarra. 



113L’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  F o r a l  d e  N a v a r r a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

I, per descomptat, també cal ressaltar la tasca 
d’IDISNA, l’Institut d’Investigació Sanitària de 
Navarra per a la investigació biomèdica, que 
està format per la Clínica Universitat de Navarra 
(CUN), el Complex Hospitalari de Navarra (CHN), 
la Universitat de Navarra, la Universitat Pública 
de Navarra, el Centre per a la Investigació 
Mèdica Aplicada (CIMA), Navarrabiomed, l’Insti-
tut de Salut Pública i Laboral i Atenció Primària 
del Servei Navarrès de Salut, de manera que 
abasta la gran majoria d’investigadors biosani-
taris de Navarra. Suposa un model clau de rela-
ció publicoprivada que el converteix en un 
model singular de col·laboració amb capacitat 
d’optimitzar els recursos d’R+D i crear sinergies 
en la investigació.

Navarra té una llarga trajectòria d’especialit-
zació en activitats de biomedicina i biotec-
nologia, que destaquen tant per l’excel·lència 
investigadora com pel dinamisme de la 
indústria farmacèutica associada.

El Centre d’Investigació Mèdica Aplicada (CIMA), 
vinculat a la Universitat de Navarra108, és un dels 
principals referents de recerca biomèdica del 
país. La seva tasca se centra en la translació dels 
resultats de la recerca bàsica a aplicacions clíni-
ques (en la seva Unitat de Translació i Transfe-
rència). Per fer-ho, es promouen col·laboracions 
amb companyies biotecnològiques i farmacèu-
tiques (a escala nacional i internacional). L’acti-
vitat investigadora es caracteritza per la seva 
dimensió multidisciplinària, integrant una 
xarxa de professionals de diversos àmbits (biò-
legs, bioquímics, farmacèutics, enginyers, met-
ges, tècnics de laboratori, etc.), que afavoreix les 

108 Des de l’any 2004, CIMA ha canalitzat la llarga trajectòria investigadora de la Clínica Universitària Navarra i les 
facultats de Medicina i de Ciències i Farmàcia i el Centre de Recerca en Farmacobiologia Aplicada.
109 Per exemple, ja s’ha al·ludit que a la cartera de l’IdAB es combina la biotecnologia verda i vermella. D’altra banda, 
l’interès per la nanomedicina està incrementant els llaços amb els centres tecnològics Lurederra i CEMITEC.
110 3P Biopharmaceuticals desenvolupa i fabrica productes de teràpia biològica i cel·lular 3P i medicaments biotecno-
lògics, i aspira ser el líder a Europa de l’àmbit biotecnològic CMO (organització proveïdora de serveis contractuals de 
fabricació). Digna Biotech porta a terme estudis preclínics i assajos clínics per tal de convertir innovacions mèdiques 
en fase inicial en possibles aplicacions terapèutiques. IDIFARMA s’ha consolidat com una empresa de referència en 
l’àmbit nacional i internacional en l’àrea de prestació de serveis de desenvolupament farmacèutic. ForMune es va 
crear a partir de DIGNA Biotech i està especialitzada en el desenvolupament de vacunes terapèutiques. Ojer Pharma 
s’especialitza en productes innovadors per a dermatologia.

sinergies amb altres actors que componen l’eco-
sistema de salut navarrès.

El mapa navarrès científic i biomèdic es com-
pleta amb les iniciatives públiques liderades pel 
Govern de Navarra. Situat en el Complex Hospi-
talari de Navarra, el centre biomèdic Navarra- 
biomed impulsa la investigació dels professio-
nals sanitaris públics, dissenyat també amb un 
enfocament transnacional que prima l’excel-
lència investigadora aplicada a la salut. Disposa 
de diverses plataformes tecnològiques dedi- 
cades als serveis d’investigació biomèdica 
(Bibanco), bancs de teixits neurològics i tumors, 
genòmica i proteòmica. La Fundació Miguel Ser-
vet (creada el 1984) és l’òrgan gestor de la inves-
tigació sanitària pública de Navarra, encarregat 
de gestionar, administrar i difondre l’activitat 
del centre. També cal destacar les cada vegada 
més grans interconnexions amb camps cientí-
fics afins (biotecnologia verda, nanotecnologia, 
etc.), que es materialitzen en projectes d’investi-
gació conjunts109. 

El desenvolupament de l’àmbit científic biomè-
dic ha fructificat en un puixant teixit econòmic, 
on a més de la gran multinacional Cinfa, han 
proliferat empreses de base tecnològica. La 
majoria de les iniciatives han fet eclosió com a 
spin-off a partir de CIMA i la Universitat de 
Navarra, o han aprofitat la tracció de Cinfa. Dins 
de la llarga llista de noves empreses, es poden 
destacar 3P Biopharmaceuticals, IDIFARMA, 
DIGNA Biotech, ForMune i Ojer Pharma110.

El clúster biomèdic es retroalimenta del potent 
sistema de salut públic i privat de Navarra, relle-
vant al país pel prestigi dels seus professionals i 
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la qualitat dels serveis prestats. Per això, són molt 
interessants les iniciatives d’integració d’aquest 
dens ecosistema. Aquesta és la funció de l’Insti-
tut d’Investigació Sanitària de Navarra (IdiSNA), 
l’aparició del qual està afavorint la interconnexió 
de tots els seus actors111. En l’àmbit empresarial, 
NUCAPS és una altra mostra de la progressiva col-
laboració publicoprivada112. Les associacions de la 
triple hèlix o funcionament clúster augmenten 
la capacitat de l’ecosistema navarrès de biomedi-
cina, en termes d’escala i projecció internacional 
i, sobretot, a l’hora d’afrontar els ingents reptes 
cientificotecnològics113.

indústria navarra 4.0

Avançar en la Indústria 4.0 és crucial per a 
la competitivitat i viabilitat futura de les 
indústries navarreses.

El sector industrial es troba en un moment dis-
ruptiu, definit com la Quarta revolució industrial 
o Indústria 4.0, que amb la combinació de diver-
ses tecnologies propicia sistemes de producció 
intel·ligents. El futur de les empreses navarreses 
exigeix l’adaptació als nous models de produc-
ció i negoci que planteja la Indústria 4.0.

111 Constituïda el 2015 com un espai de recerca biomèdica multidisciplinària i translacional, la xarxa IdiSNA associa 
els actors de l’ampli ecosistema navarrès de biomedicina i salut: la Clínica Universitat de Navarra (CUN), el Complex 
Hospitalari de Navarra (CHN), la Universitat de Navarra, la Universitat Pública de Navarra, el Centre d’Investigació 
Mèdica Aplicada (CIMA), Navarrabiomed i l’Institut de Salut Pública i Laboral i Atenció Primària del Servei Navarrès de 
Salut.
112 NUCAPS és un consorci empresarial que va sorgir el 2017 per iniciativa conjunta de la Universitat de Navarra, CNTA, 
Cinfa i IDIFARMA, amb l’objectiu de transferir al mercat quatre famílies de patents relacionades amb nanopartícules 
i biocàpsules.
113 La creació de nous medicaments i dianes terapèutiques, les aplicacions nanotecnològiques (nanorecobriments 
per a instrumental quirúrgic, nanopartícules per a tractaments mèdics, etc.), materials biocombustibles, tecnologies 
de fabricació avançada (impressió 3D de pròtesis, microutensilis mèdics, enginyeria biomèdica) o la microelectrònica 
(biosensors) són algunes de les tecnologies de futur assenyalades a l’Estratègia NS3.
114 Diagnóstico de la Industria 4.0 en Navarra, AIN (2018).
115 Particularment en el disseny de producte i enginyeria: controls d’inspecció automatitzats i visió artificial, captura 
automàtica de dades de planta (IoT, sensòrica), la incorporació de sistemes intel·ligents d’analítica de dades en les 
plantes productives, els sistemes en el núvol, entre la fabricació additiva i la realitat augmentada.
116 Automatització de magatzems i la logística interna, etiquetatges intel·ligents, vehicles autoguiats i autònoms.
117 En l’àmbit formatiu, el Govern navarrès a través del Servei Navarrès d’Ocupació compta amb una eina de formació 
en línia (www.formacionindustria40.com) d’accés lliure per a la formació individual i de les empreses.

El Diagnòstic elaborat per AIN114 assenyalava 
que el gruix de la indústria navarresa (72,6%) és 
receptiva per adoptar estratègies d’Indústria 
4.0. En el sentit contrari, una quarta part de les 
empreses navarreses encara no han iniciat el 
procés de transformació digital. Les grans 
empreses són més proactives a la digitalització 
i, en paral·lel, a l’adaptació dels seus models de 
negoci. El 35,9% de les empreses navarreses 
consultades (generalment les més grans) comp-
ten amb una estratègia d’Indústria 4.0. 

Les limitacions financeres i de rendibilitat de la 
inversió són els principals obstacles per al 
desenvolupament de la Indústria 4.0 a les pimes 
navarreses. Els focus prioritaris de la transfor-
mació digital de les empreses navarreses són la 
fabricació115 i la logística116, amb un paper relle-
vant del sector d’automoció, de la maquinària i 
dels béns d’equipament i la indústria del metall. 
Encara cal seguir impulsant l’automatització de 
les plantes industrials navarreses (completar 
primer l’expansió de la robòtica clàssica, per 
posteriorment avançar en intel·ligència artifi-
cial i robòtica col·laborativa). A més dels reptes 
productius, els principals desafiaments identifi-
cats per al desenvolupament d’una estratègia 
d’Indústria 4.0 són: l’orientació a client, la gestió 
integral de la cadena de subministrament, la 
predicció de la demanda, disposar de perfils pro-
fessionals competents117 i la generació d’un eco-
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sistema regional118 que augmenti les 
opor tunitats de col·laboració i inversió. 

El clúster ATANA ha elaborat el Catàleg d’Habili-
tadors Tecnològics per a la Indústria 4.0, que a 
més de visibilitzar l’oferta d’empreses proveïdo-
res, identifica els possibles socis tecnològics per 
abordar projectes de transformació digital. Amb 
una finalitat demostrativa i de revulsiu (particu-
larment, entre les pimes navarreses), ATANA 
també ha plantejat el projecte Interclúster de 
Fàbrica Digital o espai de treball col·laboratiu 
4.0. De la mateixa manera, prenent com a refe-
rència les recomanacions contingudes en el 
citat Diagnòstic, sorgeix el projecte de plata-
forma Indústria Navarra 4.0119, impulsat de 
manera conjunta per AIN i ATANA i amb el 
suport financer de Govern navarrès, que té com 
a objectius:

•  Millorar la competitivitat i la productivitat del 
teixit industrial navarrès en l’actual context 
de digitalització.

•  Configurar un entorn empresarial innovador 
que permeti posar Navarra al mapa de la 
Indústria 4.0.

•  Potenciar el desenvolupament de la base 
d’empreses proveïdores de tecnologia i solu- 
cions 4.0 que actuen en la comunitat i la seva 
cadena de valor.

•  Facilitar el procés de canvi cap a la transforma-
ció digital a les organitzacions a través de la 
definició de projectes específics.

3.4. Sostenibilitat ambiental

La riquesa dels recursos ambientals de Navarra 
es reflecteix en la diversitat climàtica, geomor-
fològica i ecològica, resultat de la seva posició 
geogràfica de cruïlla entre la vall de l’Ebre i les 
muntanyes pirinenques, i la successió de re- 

118 Està integrat per empreses industrials i empreses proveïdores de tecnologia, així com start ups, estructures clúster 
i centres de recerca i tecnològics.
119 Les iniciatives sorgides al voltant del projecte es poden consultar al web: www.industrianavarra40.com
120 Analitzats a l’informe 25 anys d’urbanització a Espanya (1987-2011), Observatori de la Sostenibilitat.

gions biogeogràfiques mediterrànies, atlànti-
ques i de transició.

L’artificialització o antropització del territori lli-
gat a l’expansió de les àrees urbanes, les activi-
tats econòmiques i les infraestructures, 
juntament amb l’impacte del canvi climàtic 
(estrès hídric, erosió, aridesa, deteriorament dels 
ecosistemes, catàstrofes naturals, etc.) són les 
principals amenaces ambientals.

La potenciació d’activitats agropecuàries soste-
nibles que preservin la qualitat dels paisatges i 
ecosistemes, la conservació de les àrees naturals 
protegides (sense detriment de l’exercici 
d’activitats compatibles que augmentin les 
oportunitats de la població local), la gestió res-
ponsable i eficaç de l’aigua, el compromís amb 
les energies renovables (com a via per arribar a 
una economia baixa en emissions), la valoració 
dels recursos o l’aposta per l’economia circular 
són alguns dels pivots que guien les polítiques 
ambientals navarreses.

3.4.1. Indicadors ambientals

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

ocupació del sòl

Amb la referència de les dades gestionades per 
l’Observatori de Sostenibilitat a partir del Corine 
Land Cover de l’Institut Geogràfic Nacional120, el 
percentatge de superfície artificial suposa un 
2% del territori navarrès, 4 dècimes menys que 
la mitjana espanyola. Però Navarra és la comu-
nitat que més ha incrementat la superfície arti-
ficial, un 139,5% entre 1990 i 2011, sensiblement 
per sobre de la mitjana del país (55%). 
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En termes relatius, Navarra ha estat una 
de les comunitats més afectades per l’in-
tens procés d’artificialització del sòl 
durant els anys de boom constructiu, 
encara que el seu territori segueix dedicat 
essencialment als usos agroforestals i a la 
preservació dels espais naturals.

Així mateix, la ràtio per capita també supera la 
mitjana (31,6  hectàrees per 1.000  habitants, 
davant de 29,6 hectàrees). L’expansió de l’àrea 
urbana de Pamplona ha estat el principal focus 
d’artificialització. Altres territoris afectats són 
l’entorn de Tudela, inclòs el sector de l’eix de 
comunicacions entre aquesta ciutat i Pamplona, 
i en la meitat sud els nous aprofitaments inten-
sius de les hortes agrícoles dels rius Ebre, Agra i 
Aragó. Per contra, al nord, la tendència ha estat 
la naturalització de les àrees de muntanya de 
Pirineu i Prepirineu, lligada als processos d’aban-
donament d’activitats i al despoblament121.

121 Segons l’informe de l’Observatori de Sostenibilitat, la superfície antropitzada o transformada per l’home (entre 
1990 i 2011) afecta el 7,3% del territori navarrès i, en el sentit invers, s’ha naturalitzat un 6,7% de la superfície.
122 La superfície no agrària tan sols representa un 7,8% del territori, dels quals, un 4,2% es correspon amb àrees no agrí-
coles (urbanes, infraestructures, etc.) i la resta es reparteix entre sòls abandonats o improductius i masses d’aigua.

Tot i la intensitat del procés d’expansió urbana, 
de les noves infraestructures i de l’ocupació del 
sòl de les activitats econòmiques, la majoria del 
territori acull usos agraris i forestals tradicionals, 
de manera que s’aconsegueix la preservació de 
valuosos paisatges ecoculturals. La superfície 
agrària, forestal i de prats suma 855.000 hectà-
rees, el 92,2% de la superfície regional (segons 
dades d’ESYRCE per a 2018)122, gairebé 4 p. p. més 
que la mitjana espanyola. En primer lloc, destaca 
la superfície forestal amb més de la meitat del 
territori, fet que evidencia la importància am- 
biental i socioeconòmica d’aquest sector, espe- 
cialment en les àrees muntanyoses. En termes 
comparats, la proporció de terres de cultiu és 
similar, mentre que la destinada a pastures se 
situa clarament per sota de la mitjana espanyola. 

L’espai agrícola navarrès es defineix pel protago-
nisme de les terres cerealistes (bàsicament de 
secà), que concentren el 70% de tota la superfície 
conreada. A continuació, hi ha els cultius llenyosos 
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propis de l’agricultura mediterrània (vinya, olivera 
i fruiters no cítrics), encara que el seu pes agregat 
(12,6% de la superfície conreada) és notablement 
inferior al que representen en el conjunt del país 
(34,6%). En termes d’especialització, Navarra 
sobresurt per la seva vocació hortícola (els cultius 
dupliquen el percentatge mitjà del país), seguida 
dels conreus de cereal de gra, mentre que en vinya 
i farratgeres se situa al voltant de la mitjana.

En termes de superfície, l’agricultura és una 
activitat regressiva a Navarra. En pocs anys, 
entre 2014 i 2018, les terres de cultiu van retroce-
dir un 12,9%123 i, a més, a un ritme significativa-
ment superior al de la mitjana espanyola 
(–3,4%). Aquesta caiguda va afectar particular-
ment la vinya124 i els cultius de farratge per al 
bestiar (–38% i –45,4%, respectivament). La con-
tracció de l’activitat ramadera també s’aprecia 
en l’acusat descens de la superfície dedicada a 

123 En funció de les dades publicades per ESYRCE (MAPA) per als anys 2004 i 2018.
124 Tot i que la superfície dedicada a l’olivera s’ha incrementat un 62,2% entre 2004 i 2018.

prats i pastures (–45,6%), que contrasta amb 
l’augment en el conjunt del país (14%). 

L’agricultura és una activitat regressiva a 
Navarra, tant en termes de superfície com 
d’ocupació. L’abandonament d’aquesta acti-
vitat afecta el deteriorament dels paisatges 
tradicionals. La modernització del sector 
(intensificació, irrigació, etc.) possibilita la 
viabilitat de moltes explotacions, però 
també té un elevat cost ambiental. L’alterna-
tiva exigeix seguir potenciant l’agricultura 
ecològica i els productes de qualitat.

L’abandonament progressiu de la ramaderia 
extensiva repercuteix en la pèrdua o el deteriora-
ment dels paisatges tradicionals. No obstant 
això, l’ús forestal va ser el gran beneficiat de la 
davallada agropecuària, ja que en aquests anys 
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va incrementar la seva superfície en un 26,5% 
(per al conjunt d’Espanya l’increment va ser limi-
tat, 3,2%), i contribueix així a la comentada natu-
ralització dels espais rurals. Com a la resta del 
país, l’empetitiment del sector agrari es pot com-
provar en el descens pronunciat del nombre d’ex-
plotacions i de la feina agrícola. Entre 1999 i 2016, 
el nombre d’explotacions agràries es va contraure 
un 41,9% i les unitats de treball agrari (UTA)125, un 
32%. No obstant això, en paral·lel ha augmentat 
la dimensió i rendibilitat de les explotacions.126 La 
tendència a la intensificació i modernització de 
les explotacions també s’aprecia en el descens de 
la superfície de guaret (29,5% menys entre 2004 
i 2018) i porta encadenada un ús més gran de 
productes industrials, és a dir, més contaminació 
edàfica i hídrica. 

125 Una UTA equival a la feina que realitza una persona a temps complet al llarg d’un any.
126 La mida més gran de les explotacions comporta un increment de la feina assalariada: un 45,6% entre 1999 i 2016 
(encara que en UTA, va ser més modest, 18,9%). Per contra, en aquest període el treball familiar es va reduir un 48% (i 
en UTA, un 44%).
127 La pràctica totalitat de les hortalisses es conreen en regadiu (97%); les ràtios de regadiu són també elevades en els 
cultius llenyosos (63,9% en l’olivera i el 61% a la vinya), així com en farratgeres i cultius industrials (ambdues catego-
ries al voltant del 50%).
128 L’actualització del Pla de regadius de Navarra, que inclou l’execució de l’ampliació de la primera fase i de la segona 
fase del Canal de Navarra, és un dels grans reptes en la gestió de l’aigua.

La viabilitat de l’agricultura a les zones seques 
de la comunitat depèn cada vegada més del 
regadiu. Això implica una especialització més 
important en horticultura (la superfície de la 
qual va incrementar un 66,7% entre el 2004 i 
2018) i, en general, dels cultius cada vegada més 
dependents o productius en regadiu127. De fet, la 
superfície irrigada s’ha incrementat un 31% 
entre 2004 i 2018, el doble que en el conjunt del 
país (15%) i representa un 30,8% del total de la 
superfície conreada (10 punts més que el 2004). 

L’ampliació de Canal de Navarra128 és un projecte 
estratègic per al desenvolupament agrari (per 
incidir en la modernització i viabilitat de les 
explotacions). La seva execució suposaria incre-
mentar al voltant d’un 69,3% la zona regable 

Sector ecològic de Navarra
Evolució 2008-2018

Fonts: MAPA I CPAEN.
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actual129. No obstant això, des del pla ambiental, 
l’expansió del regadiu augmenta la pressió 
sobre els recursos hídrics i la vulnerabilitat a la 
contaminació de l’aigua per nitrats.

L’aposta per produccions de més valor afegit 
està lligada a l’impuls de l’agricultura ecològica 
i els productes de qualitat, que alhora deriva en 
pràctiques més sostenibles i la valoració de pro-
ductes locals. En aquest sentit, s’ha avançat 
notablement en l’increment de la superfície de 
cultius d’agricultura ecològica inscrita (entre 
2008 i 2018, gairebé s’ha triplicat) i en les activi-
tats de transformació ecològica (duplicades en 
aquests 10 anys). A més, Navarra compta amb 
un total de 15 productes amb certificacions de 
qualitat, promocionats de forma conjunta a tra-
vés de la marca Reyno Gourmet130.

129 Des de 2011 es van posar en regadiu 22.363 hectàrees de la 1a fase. Posteriorment, es va aprovar l’ampliació de la 1a 
fase, 15.275 hectàrees. Així mateix, la remodelació de la 2a fase incorporaria 21.522 hectàrees més.
130 Set Denominacions d’Origen Protegides (Pebrot del Piquillo de Lodosa, Formatge Roncal, Formatge Idiazábal, Vi de 
Navarra, Vins de Pago, Oli de Navarra, Vi de Rioja, Cava); sis Indicacions Geogràfiques Protegides (Espàrrec de Navarra, 
Carxofa de Tudela, Vedella de Navarra, Anyell de Navarra, Patxaran de Navarra, Vi de la Tierra 3 Riberas) i quatre Certi-
ficacions de Qualitat (Aliments Artesans de Navarra, Producció Ecològica, Producció Integrada, Vins Any de Collita i 
Varietat).

El Programa de desenvolupament rural de 
Navarra 2014-2020 intenta anticipar-se als efec-
tes associats al canvi climàtic. L’aposta per la 
producció ecològica, la millora dels ecosistemes, 
la gestió més sostenible dels residus agrope- 
cuaris, l’aplicació de pràctiques i tècniques que 
redueixin les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle, la funció del sector forestal com a embor-
nal de carboni i la prevenció de riscos ambientals 
(incendis, erosió, etc.) són algunes de les mesu-
res incorporades al Programa.

recursos hídrics

L’avaluació de la gestió de l’aigua a Navarra es 
realitza a partir de les variables d’eficiència de la 
xarxa de distribució i el nivell de consum. El per-

Eficiència de la xarxa de distribució (2000-2016)
% pèrdues respecte del total d’aigua subministrada

Font: Enquesta sobre el subministrament i sanejament de l’aigua, INE.
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centatge de pèrdues131 en els sistemes de sub-
ministrament d’aigua és del 15,3% el 2016 (últim 
any disponible), per sota de la mitjana espa-
nyola (16,3%). Però el percentatge de pèrdues 
s’ha incrementat respecte a l’any 2000 (14,7%), 
mentre que en el conjunt del país han disminuït 
(en aquest any eren del 20,9%). No obstant això, 
les pèrdues per capita són escasses (15 litres per 
habitant i dia) en comparació amb els paràme-
tres del país (41 litres) i això fa que Navarra sigui 
una de les regions més eficients.

Pel que fa a la distribució de l’aigua de la xarxa, 
el consum més elevat correspon a les llars 
navarreses, un 52,5% el 2016, encara que aquest 
percentatge és relativament baix si es té en 
compte la mitjana espanyola (71,8%). La raó la 
trobem en el pes significatiu dels consums 

131 Referides a les pèrdues reals (per fugues, trencaments o avaries de la xarxa). Si s’hi inclouen a més les pèrdues 
aparents, aquesta xifra s’eleva al 26,4%.
132 A Espanya la quota del consum dels sectors econòmics es limita al 19,8% i al 8,4% en el cas de la partida municipal.

municipals i, sobretot, dels sectors econòmics 
(29,9% i 17,6%, respectivament)132, que evidencia 
la rellevància de les activitats industrials navar-
reses. A més, el consum per capita de les llars és 
el més baix del país (112 litres per habitant i dia, 
24 menys que la mitjana) i s’ha reduït un 30,2% 
respecte a l’any 2000 (10  p.  p. més que en el 
conjunt del país). 

Tenint en compte els estàndards de distri-
bució i consum d’aigua, Navarra es carac-
teritza per una eficiència més gran que la 
mitjana espanyola. En un context de canvi 
climàtic i pressió sobre els recursos hídrics, 
resulta imprescindible avançar cap a una 
gestió sostenible de l’aigua. 
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El volum d’aigua subministrada per la xarxa a 
les llars i activitats econòmiques és reduït (49,5 
hectòmetres cúbics el 2016) si es compara amb 
l’elevada disponibilitat d’aigua per al sector 
agrari (547 hectòmetres cúbics el 2016). De fet, 
Navarra se situa entre les regions amb més 
aigua disponible per al sector agrari (52.653 
metres cúbics per quilòmetre quadrat de super-
fície, 16.225 més que la mitjana espanyola, dada 
que l’equipara a altres regions irrigades de la 
vall de l’Ebre i del litoral mediterrani133).

Els models de predicció del canvi climàtic apunten 
a un descens dels recursos hídrics en les pròximes 
dècades134 i, per tant, hi haurà una disponibilitat 
més baixa d’aigua per atendre les demandes de 
les activitats econòmiques i el proveïment de la 

133 Aragó i Múrcia (53.874 i 58.660 metres cúbics, respectivament).
134 Pel que fa a això, el Pla hidrològic de la demarcació de l’Ebre assenyala per a l’Horitzó 2033 una disminució del 15% 
en aportacions hídriques globals a la conca.
135 Altres prioritats del Pla director són: més rigor en la potabilització i depuració, gestió de llots de depuradores, drenatges 
sostenibles per reduir l’impacte dels desbordaments, control de les espècies invasores i dels contaminants emergents.

població, així com un deteriorament ecològic més 
elevat. En aquest context, resulta prioritària una 
gestió integral eficient i sostenible d’uns recursos 
cada vegada més limitats i d’acord amb la Direc-
tiva Marc de l’Aigua (DMA). El nou Pla director del 
cicle iIntegral de l’aigua d’ús urbà 2019-2030, jun-
tament amb l’Estratègia marc integrada de l’ai-
gua de Navarra 2030, assumeixen els principis de 
la DMA, i en matèria hídrica es perfilen com els 
instruments bàsics per afrontar el canvi climàtic i 
fomentar l’economia circular a Navarra. Amb un 
enfocament integral i de governança, entre les pri-
oritats del Pla director cal subratllar: la millora de 
les infraestructures de proveïment i sanejament, 
la gestió de la demanda més eficient que moderi 
els consums, les mesures per reduir la contamina-
ció i potenciar la reutilització de les aigües135. 

Àrees protegides (2018)
% de superfície terrestre protegida respecte del total

302010  40 500

 Xarxa Natura 2000 Espai natural protegit
Galícia 11,9 12
País Basc 14,1 20,9
Balears 15,2 23,1
Castella-la Manxa 7,4 23,1
Múrcia 5,5 23,6
Castella i Lleó 8,5 26,2
Astúries 20,7 27
NAVARRA 8,3 27
Cantàbria 27,8 27,4
Aragó 3,4 28,5
Andalusia 19,8 29,8
Extremadura 7,6 30,4
Catalunya 9,9 30,6
La Rioja 33,5 33,2
Com. Valenciana 10,8 37,9
Madrid 15,1 39,8
Canàries 41,6 46,7
Ceuta 0 34,1
Melilla 0 3,7

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’EUROPARC-Espanya.
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Biodiversitat i protecció mediamBiental

Les àrees protegides es distribueixen en dos tipus 
de xarxes complementàries: els Espais Naturals 
Protegits (RENA) i la Xarxa Ecològica Europea 
Natura 2000. La Comunitat Foral compta amb 155 

136 Concretament, hi ha tres parcs naturals, tres reserves integrals, 38 reserves naturals, 28 enclavaments naturals, 47 
monuments naturals, dues àrees naturals recreatives, 17 Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAS), 14 Àrees de 
Protecció de Fauna Silvestre (APFS) i dos aiguamolls.

figures de protecció136, que sumen una superfície 
de 86.449 hectàrees (8,3% del territori). Destaca 
la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales i els 
parcs naturals de Señorío de Bértiz i Urbasa-An-
día. Per la seva banda, la Xarxa Natura 2000 es 
compon de 17 Zones d’Especial Protecció per a les 

Regions biogeogràfiques

Alpina
Alpina-mediterrània
Atlàntica-alpina
Atlàntica
Atlàntica-mediterrània
Mediterrània

Orreaga/Roncesvalles-Selva de IratiMonte Alduide
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Larra-Aztaparreta

Belate

Artikutza
Riu Bidasoa

Señorío de Bertiz

Aritzakun-Urritzate-Gorramendi

Serra d’Aralar
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Serra de Leire-Foz de Arbaiun

Peña Izaga

Serra de Codés
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Peñadil, El Montecillo, Monterrey
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Serra d’Ugarra
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i Monte de Areta

Serra d’llón-Foz de Burgui

Serra de San Miguel

Serra d’Arrigorrieta-
Peña Ezkaurre

Serra de Lokiz

Yesos de la Riberra Estellesa 

Xarxa natura 2000 de Navarra

Font: Elaboració a partir de l’Atlas de Navarra.
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Aus (ZEPA) i 42 Zones Especials de Conservació 
(ZEC)137, la superfície total de les quals s’eleva a 
281.046 hectàrees, un 27% de la superfície regio-
nal. En termes relatius, aquest percentatge s’apro-
xima a la mitjana del país (27,4% de la superfície 
terrestre). A més de la protecció i funcions am- 
bientals (emmagatzematge de carboni, el mante-
niment de la qualitat de l’aigua o la protecció 
davant inundacions i sequeres), la Xarxa Natura 
2000 està oberta a l’exercici d’activitats producti-
ves tradicionals, activitats recreatives i turisme. 
Així mateix, les accions divulgatives i de sensibilit-
zació social cobren un especial significat138.

Al mapa anterior s’identifiquen les principals 
àrees protegides, distribuïdes segons les regions 
biogeogràfiques. Navarra destaca per la biodiver-
sitat dels seus ecosistemes i paisatges (des d’àrees 
semidesèrtiques a frondosos boscos de fagedes), 
derivada de la seva posició geogràfica, amb re- 
gions mediterrànies, atlàntiques i de muntanya 
alpina, així com zones intermèdies o de transició.

energia i gasos d’efecte d’hivernacle

En termes de generació elèctrica, Navarra és 
autosuficient, ja que produeix l’energia que con-
sumeix139. Destaca particularment en renova-
bles, que van aportar el 69,7% del total d’energia 
elèctrica generada, 31,3 punts més que la mit-
jana espanyola, i la segona comunitat amb el 
percentatge més elevat. 

Per tipus de renovables, la comunitat destaca en 
eòlica, el 45,3% de l’energia generada (2018), sig-

137 Mitjançant l’elaboració d’un pla de gestió, els espais Xarxa Natura 2000 accedeixen a la declaració com Zones 
Especials de Conservació (ZEC), que tracten de compatibilitzar el fràgil equilibri entre la conservació i el desenvolupa-
ment socioeconòmic de l’entorn.
138 Navarra participa en el projecte europeu Life+ Activa la teva autèntica riquesa, que promou el coneixement i la 
implicació ciutadana en la conservació de la Xarxa Natura 2000.
139 Segons les dades de 2018 de Red Eléctrica, a Navarra la generació va superar lleugerament la demanda elèctrica 
(5.183 i 5.104 GWh, respectivament). En els últims anys s’aprecia una recuperació de la demanda (que es va incremen-
tar un 8,5% entre 2013 i 2018), que contrasta amb el lleu descens de la generació elèctrica i la potència instal·lada 
(–2,2% i –1,0%, respectivament).
140 La rellevància de gas de cicle combinat és una altra de les característiques del sistema navarrès: 1.222 MW (43,2% 
de la potència instal·lada).
141 La generació del País Basc és similar a la de Navarra (5.142 i 5.183 GWh, respectivament), però la demanda es tripli-
ca (16.647 GWh, per 5.105 GWh). Per la seva banda, el País Basc té una potència instal·lada de 2.906 MW, dels quals tan 
sols 406 MW (14%) són d’energies renovables. L’eòlica només aporta 153 MW (un 5,3%).

nificativament superior al seu pes en el conjunt 
del país (19%). El paper de la resta d’energies 
renovables és més modest. La hidràulica arriba 
al 12,8%, un valor pròxim a la mitjana espanyola. 
L’aportació de la solar fotovoltaica es limita a un 
5,9%, tot i que gairebé duplica la ràtio espa-
nyola. La tèrmica solar no té presència a la 
Comunitat Foral de Navarra. La potència instal-
lada a Navarra ascendeix a 2.833 MW (2018), 
dels quals un 51,6% correspon a les energies 
renovables (1.462 MW). L’eòlica és la principal 
renovable, amb una potència instal·lada de 995 
MW (35,1%)140. Per la seva proximitat territorial i 
elevada demanda, el País Basc141 és el mercat 
natural per sustentar el creixement del sector 
elèctric navarrès. Passats els anys més difícils de 
la moratòria, s’espera una progressiva recupera-
ció de les renovables, a través de la reactivació 
dels grans projectes de les companyies elèctri-
ques (analitzades més endavant), però també 
per la proliferació d’iniciatives micro d’autocon-
sum elèctric (afavorides per un marc normatiu 
més adient, l’impuls de les polítiques adminis-
tratives i l’abaratiment de les tecnologies).

Navarra és la segona comunitat amb més 
pes de les energies renovables (més de dos 
terços de l’energia elèctrica generada), en 
gran manera, per la seva especialització com 
a comunitat eòlica.

Els gasos d’efecte hivernacle (GEH) s’eleven a 
6.103 quilotones equivalents de diòxid de carboni 
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el 2017 (últim any disponible), la qual cosa repre-
senta un 1,8% del conjunt del país. En termes per 
capita, es generen 9,5 tones de CO2 equivalent 
per habitant i any, 2,2 tones més que la mitjana 
espanyola (la sisena comunitat amb la ràtio més 
elevada). No obstant això, a Navarra s’han reduït 
més els gasos d’efecte hivernacle, amb una cai-
guda del 25,3% respecte al 2004 (any rècord, amb 
8.173 quilotones GEH), 5,4 punts més que la mit-
jana del país. La reactivació econòmica dels 
últims anys s’aprecia en un increment dels gasos 
d’efecte hivernacle (del 13,2% entre 2014 i 2017), 
també significativament més alt que el produït 
en el total d’Espanya (4,9%).

3.4.2. Impuls de l’energia neta  
i de l’economia verda i circular

Navarra s’ha posicionat entre les regions més 
compromeses en la lluita contra els gasos 

142 El que comporta, entre altres mesures, l’impuls de les energies renovables, vehicles no contaminants, reducció de resi-
dus i la seva conversió en matèria primera secundària o energia i eliminació de contaminants climàtics (carbó, metà, etc.).

d’efecte hivernacle (GEH). En el context de la 
Cimera de Clima (París, 2016), va assumir la 
meta de reduir un 80% els GEH fins al 2050 (o 
emissions anuals per capita inferiors a dues 
tones) i, en conseqüència, ha incorporat exi-
gents protocols en matèria d’energia, transport, 
residus i contaminants142.

Navarra té com a objectiu arribar a un 
model socioeconòmic baix en carboni, que 
comporti una dràstica reducció de les 
emissions de diòxid de carboni i un estalvi 
econòmic en substituir les importacions 
energètiques per produccions locals. És a 
dir, l’expansió del sector de les renovables, 
fonamentat en el lideratge navarrès en 
energia eòlica, però també de l’autocon-
sum i la generació distribuïda.
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L’Estratègia Navarra contra el Canvi Climàtic (en 
fase d’elaboració) és l’eina per dur a terme 
aquest ambiciós compromís. Fins al moment, 
s’ha elaborat un Full de Ruta que inclou les 
diverses mesures necessàries (mitigació d’emis-
sions de CO2, adaptació de sectors vulnerables, 
implantació de bones pràctiques i sensibilitza-
ció, entre d’altres), així com els indicadors d’efi- 
ciència energètica i reducció d’emissions GEH. El 
Full de Ruta advoca per un nou model socioeco-
nòmic sostenible143, que uneixi esforços amb 
l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (NS3) i 
incorpori els objectius de l’Agenda 2030 de 
Nacions Unides (ODS).

143 Consistent en una economia baixa en carboni (i especialitzada en energia renovable), adaptada als efectes climà-
tics, que valori l’entorn natural de forma respectuosa, amb un territori responsable ambientalment i eficient en l’ús 
de recursos (economia circular).
144 Altres objectius del PEN 2030 que convergeixen en aquest objectiu són avançar cap a un mix energètic amb 
menys pes dels combustibles fòssils, garantir la seguretat de subministrament i reduir la pobresa energètica, i ser lí-
ders en innovació en energia renovable.
145 D’acord amb les dades del Pla energètic, en l’actualitat aproximadament un 80% de l’energia consumida a Navar-
ra correspon a combustibles fòssils i el 20% restant, a renovables.

Alhora, el tercer Pla energètic de Navarra (Horitzó 
2030), d’acord amb l’estratègia europea, impulsa la 
reducció de la dependència dels combustibles fòs-
sils a través de les renovables144 i planteja metes 
graduals fins a aconseguir el 100% de l’energia de 
forma neta (vegeu el gràfic següent)145. 

Per assolir aquesta ambiciosa fita, el Pla energè-
tic contempla diversos vectors d’acció, descrits a 
la taula següent.

Si es compleixen les estimacions del Pla energè-
tic, a curt i mitjà termini, Navarra podria arribar 
als 3.000 MW de potència elèctrica instal·lada 
en renovables, és a dir, el triple de la xifra actual. 
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Camps d’acció del Pla energètic de Navarra (PEN) - Horitzó 2030

Àrees Accions

Marc normatiu  
i institucional 

Creació de la nova Agència Energètica de Navarra que implementi els programes 
del PEN 2030; noves lleis d’eficiència i energies renovables (particularment, eòlica  
i biomassa), d’autoconsum i vehicle elèctric.

Eficiència 
energètica

Control normatiu (auditories a empreses); promoció de l’estalvi i l’eficiència 
energètica (impuls dels edificis de zero emissions); foment de l’energia distribuïda 
i la implantació de sistemes d’acumulació d’energia renovables a petita i gran 
escala.

Autoconsum Execució d’instal·lacions fotovoltaiques, eòliques o minihidràuliques connectades 
a la xarxa interior de client per a l’autoconsum d’energia elèctrica.

Energia eòlica Execució de nous parcs eòlics que incrementin l’autoabastiment d’energia 
primària i la quota de les renovables en el consum final brut d’energia; 
promocionar les instal·lacions minieòliques com a mitjà d’autoabastiment; 
participació del territori (Administracions locals i cooperatives de consum) en la 
promoció i propietat comunitària dels parcs eòlics, que afavoreixi la generació 
distribuïda.

Biomassa Incentius fiscals per a les instal·lacions de biomassa; subvencions a entitats locals 
i entitats sense ànim de lucre que realitzin inversions en instal·lacions tèrmiques 
que utilitzen com a combustible biomassa; foment de les tecnologies aplicades 
per a l’aprofitament de la biomassa.

Vehicle elèctric, 
zero emissions

Instal·lació de punts de recàrrega normal d’accés públic; promoció de punts de 
recàrrega en centres comercials, empreses, etc.; instal·lació de punts de recàrrega 
d’alta potència a l’àrea de Pamplona i principals nuclis navarresos; ajudes 
MOVELE / MOVEA (taxis i MCP, vehicles particulars).

Xarxes 
intel·ligents

Desenvolupament i implantació de les TIC, sensors i xarxes de sensors en 
sistemes energètics i Smart Cities; sistema modular amb múltiples tecnologies 
d’emmagatzematge i amb integració de renovables.

R+D+I Sistemes eficients de producció de fred i calor i d’aprofitament de calor residual; 
sistemes avançats de conversió electrònica de potència i gestió energètica per 
energies renovables i microxarxes elèctriques; sistemes i tecnologies de 
monitoratge, operació, manteniment, automatització i integració en xarxa de 
parcs eòlics i plantes fotovoltaiques; disseny i desenvolupament de turbines 
eòliques avançades, components i subsistemes.

Font: PEN 2030, Govern de Navarra.
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Els projectes de nous parcs eòlics146 i la instal·la-
ció d’aerogeneradors d’última generació cana-
litzaran bona part d’aquesta expansió. A més de 
les energies eòlica i solar, l’aprofitament de la 
biomassa és un camp prioritari en els últims 
plans energètics. En aquesta línia, el projecte 
europeu PromoBiomasse (Interreg Sudoe), lide-
rat a Navarra per Nasuvinsa i Lursarea147, té com 
a objectiu impulsar el mercat energètic de la 
biomassa forestal, incidint en un model de ges-
tió integrat i de “circuit curt” que resolgui els 
principals esculls en l’ús148 d’aquesta matèria 
primera149. A més del benefici ambiental, l’ús 
d’aquesta energia neta es configura com un 
nínxol d’ocupació en l’àmbit rural.

A manera de síntesi, l’economia circular (EC) és 
un vector de les polítiques de sostenibilitat 
navarreses. Pel que fa a això, des de 2019 
l’Agenda per al desenvolupament de l’Economia 
Circular proporciona una visió conjunta de futur 
per al desenvolupament d’accions i punts focals 
en la transició cap a l’EC. L’Agenda ha marcat sis 
objectius prioritaris: 1) gestió sostenible i efi- 
cient dels recursos naturals; 2) substituir les 
energies fòssils per renovables; 3) reduir la gene-

146 Entre els quals destaquen: el projecte estratègic d’Eòlica Navarra de tres parcs eòlics situats en els municipis de 
Cabanillas, Ablitas i Cascante (102 MW de potència total); el projecte de cinc parcs en els municipis riberencs d’Abli-
tas, Buñuel, Cabanillas i Cascante, promogut per Enhol, SL (166 MW); el projecte del complex del Cavar (111 MW) en 
els municipis de Cadreita i Valtierra, promogut conjuntament per Iberdrola i Caja Rural de Navarra; els quatre parcs 
dels municipis de Cadreita i Valtierra (27,7 MW) promoguts per Renovables de la Ribera, SL; els dos parcs eòlics de 
Naturgy situats al voltant dels municipis d’Añorbe, Artajona, Barásoain, Olóriz i Tirapu (49,5 MW); el projecte dels 
quatre parcs en els municipis de Berbinzana, Larraga, Lerín, Miranda d’Arga i Oteiza, impulsat per Agrowind Navarra 
(114 MW).
147 L’empresa pública Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda, SA) s’encarrega de promoure l’ús de la biomassa fores-
tal al parc residencial i edificis públics. Lursarea (Agència Navarra del Territori i la Sostenibilitat), entre les seves comeses 
principals, impulsa el desenvolupament sostenible i participat, la creació d’ocupació, la cohesió i equilibri territorial, 
la posada en valor dels recursos locals i la dinamització territorial.
148 Com ara la desestructuració de l’oferta, el minifundisme de la propietat forestal, els mètodes d’explotació poc 
eficients o la insuficient demanda.
149 La biomassa forestal és un recurs abundant, però infrautilitzat. A Navarra es podrien mobilitzar 200.000 tones 
anuals.
150 El PRN inclou diverses mesures que prevenen la generació de residus o que mitiguen l’impacte dels residus en la 
salut i el medi ambient, i fomenta l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic. El PRN dissenya un sistema de 
governança i gestió compartida i s’acompanya d’una llei amb incentius fiscals per a l’eliminació de residus.
151 En el marc europeu (“Infraestructura verda: millora del capital natural d’Europa”), té com a finalitat planificar i 
gestionar de manera sostenible els beneficis que aporta la naturalesa (a manera de serveis ecosistèmics): aliments, 
materials, aigua neta, aire pur, regulació climàtica, prevenció d’inundacions, pol·linització, llocs d’esbarjo, etc.

ració de residus i augmentar-ne la valorització; 
4) incrementar el consum responsable en els 
sectors públic i privat; 5) estendre la cultura de 
la sostenibilitat; 6) contribuir a la sostenibilitat 
(econòmica, social i ambiental) i a la cohesió ter-
ritorial. Altres opcions complementàries alinea-
des amb l’economia circular són el Pla de 
residus de Navarra 2017-2027 (PRN)150 i l’Estra-
tègia d’Infraestructura Verda151.
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4. Balanç estratègic 
i línies d’acció
L’objecte d’aquest capítol és condensar les con-
clusions que es desprenen de les seccions ante-
riors en un balanç ordenat de debilitats, 
amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) que 
proporcioni una instantània actual de la posició 
competitiva de la Comunitat Foral de Navarra i 
del seu potencial a mitjà i llarg termini. 

Les debilitats i les fortaleses són elements de 
caràcter intern a la comunitat, que els agents 
locals poden controlar, corregir o reforçar. D’altra 
banda, les amenaces i les oportunitats són ele-
ments més condicionats per l’entorn extern, 
amb menys control d’aquests agents locals, 
però que poden evitar (és el cas de les amena-
ces, que fins i tot es poden revertir per conver-
tir-se en oportunitats) o dels quals es poden 
beneficiar (oportunitats) si s’adopten de manera 
proactiva les estratègies oportunes. 

Aquest exercici permetrà proposar una sèrie de 
línies d’acció que caldria aplicar o aprofundir-hi 
per a un millor posicionament de l’economia 
foral en el marc competitiu nacional i interna- 
cional.

A l’hora d’esquematitzar els resultats d’aquesta 
secció, a fi d’estructurar les idees, el balanç DAFO 
i les línies d’acció associades al balanç es for-
mula en tres grans dimensions de la socioeco-
nomia navarresa: 

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

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

152 Es van dur a terme set entrevistes amb les persones referides a l’annex durant el mes de setembre de 2019. Les 
seves opinions s’han tingut en compte per elaborar la visió estratègica que s’aporta en aquesta part de la monogra-
fia. Visió i opinions que, si bé interpreten les que es van obtenir a les entrevistes, són responsabilitat exclusiva dels 
autors d’aquest volum i no poden atribuir-se de cap manera a les persones entrevistades.

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

El contingut d’aquesta secció de l’informe com-
bina el diagnòstic fet als capítols precedents 
amb el resultat del treball de camp a què s’ha 
al·ludit al principi del volum, mitjançant una 
sèrie d’entrevistes a actors rellevants de l’econo-
mia, la societat i les institucions forals152. Aquest 
treball de camp permet apropar-se a la realitat 
navarresa i constitueix un element de contrast 
del diagnòstic previ, sense el qual no seria possi-
ble interpretar-lo d’acord amb el marc estratè-
gic que es dibuixa en aquest capítol.

4.1. Balanç de debilitats, 
amenaces, fortaleses  
i oportunitats
A continuació s’argumenten els resultats del 
balanç DAFO realitzat per a la Comunitat Foral 
sobre la base de l’anàlisi diagnòstica prèvia, que 
incorpora els materials obtinguts del treball de 
camp a què s’ha al·ludit anteriorment. Un qua-
dre sintètic al final d’aquest apartat permet una 
consulta ràpida dels elements més destacables 
d’aquesta anàlisi. 

4.1.1. Població, territori, 
infraestructures i medi  
ambient 

deBilitats

D.1.   El declivi vegetatiu, el retrocés de les genera-
cions joves i l’envelliment de les generacions 
del baby boom configuren una estructura 
demogràfica regressiva amb escasses possi-
bilitats endògenes de recuperació.
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D.2.   Marcat desequilibri territorial. D’una 
banda, l’acusada polarització de població 
i activitats a l’àrea urbana de Pamplona. A 
l’altre extrem, l’atomització en municipis 
de mida petita condiciona l’estructura 
territorial navarresa. Més de la meitat del 
territori es troba o s’aproxima a una situa- 
ció de “desert demogràfic”.

D.3.   L’extrema dependència del transport de 
mercaderies per carretera eleva la con-
gestió (especialment en les comunica- 
cions amb el nord del territori i França) i 
limita les opcions logístiques. El tren 
encara no és una alternativa eficient per 
la inadequació de la xarxa i l’escàs desen-
volupament intermodal.

D.4.     Les diferències sociopolítiques dificulten 
els consensos necessaris per escometre 
inversions estratègiques en matèria d’in-
fraestructures.

D.5.   En termes relatius, Navarra ha estat una 
de les comunitats més afectades per l’in-
tens procés d’artificialització del sòl 
durant els anys del boom constructiu.

D.6.   La modernització del sector agrari té un 
elevat cost ambiental (intensificació, irri-
gació, substitució de sistemes tradicio-
nals més sostenibles, paisatges agraris 
monòtons, pèrdua de biodiversitat, etc.). 

fortaleses

F.1.  El creixement demogràfic navarrès en les 
últimes dècades ha destacat en el seu 
entorn territorial. La Comunitat Foral s’ha 
erigit en un focus d’atracció de migracions 
externes, però també internes (particular-
ment pel que fa als territoris propers).

F.2.   Els nuclis urbans i semiurbans intermedis 
són essencials per a l’articulació del terri-
tori, i es configuren com una alternativa a 
la polarització de la capital autonòmica. 
Tudela és el segon nucli en la jerarquia 
urbana i vertebra el territori meridional de 

la Ribera de l’Ebre. Altres centres destacats 
són Baztan i Altsasu en les zones munta-
nyoses de nord, Cintruénigo, Corella, San 
Adrián i Peralta-Azkoien al voltant de la 
vall de l’Ebre i, entre les dues zones, Estella 
i Tafalla.

F.3.   Posicionament estratègic de Navarra 
entre l’Arc Atlàntic i l’Arc Mediterrani: 
enllaç entre Saragossa i la Y basca al Corre-
dor Cantàbric-Mediterrani.

F.4.   La densa xarxa de carreteres d’alta capaci-
tat afavoreix tant la cohesió interna com 
l’accessibilitat al quadrant nord-est 
peninsular.

F.5.   El Govern navarrès, en col·laboració amb 
els agents socioeconòmics, promou un 
model territorial logístic.

F.6.   Navarra és la segona comunitat amb més 
pes de les energies renovables (més de 
dos terços de l’energia elèctrica gene-
rada), en gran manera, pel desenvolupa-
ment eòlic.

amenaces

A.1.   El cessament dels fluxos d’atracció migra-
tòria exterior amenaça el futur demogrà-
fic de Navarra. Això, unit a la manca de 
capacitat endògena de la població per 
autoregenerar-se, aguditzarà els proces-
sos d’envelliment. 

A.2.  Emigració de joves qualificats per falta 
d’oportunitats sociolaborals cap a pols 
urbans o regions més atractives del país i 
de l’àmbit europeu.

A.3.  Els retards en la connexió amb els corre-
dors transeuropeus són un llast per a la 
competitivitat de les empreses navarre-
ses: risc d’aïllament logístic i deslocalitza-
ció industrial.

A.4.   El progressiu transvasament de viatgers 
de l’avió al tren es pot accelerar en un 
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horitzó d’alta velocitat, que deixa un escàs 
marge de desenvolupament per al trans-
port aeri regional. El cessament de la con-
nexió estratègica amb l’aeroport de 
Madrid malmetria l’accessibilitat al mer-
cat global. 

A.5.  El canvi climàtic i les demandes més grans 
d’aigua (especialment, en el regadiu agrí-
cola) eleven la pressió sobre els recursos 
hídrics, que seran cada vegada més limi-
tats.

A.6.   Les barreres a la implantació del model de 
negoci dels serveis energètics (tècniques, 
financeres, expectatives de resultats, etc.) 
limiten el desenvolupament de les inicia-
tives d’autoconsum energètic i l’expansió 
de les renovables.

oportunitats

O.1.  La concreció del corredor navarrès d’alta 
velocitat per a trànsit mixt de viatgers i 
mercaderies es planteja com una oportu-
nitat de desenvolupament. Suposaria fer 
un salt qualitatiu en les comunicacions 
terrestres, en augmentar significativa-
ment l’accessibilitat de Navarra i reduir la 
dependència de l’automòbil particular. La 
interconnexió amb els eurocorredors 
podria actuar de palanca del sector logís-
tic i afavorir l’obertura exterior de l’econo-
mia navarresa. 

O.2.  El desenvolupament d’una logística avan-
çada multiplicaria l’eficiència de les cade-
nes de producció industrial, que es podria 
traduir en un increment de la productivi-
tat i competitivitat de les empreses navar-
reses. Així mateix, un sistema més 
intermodal redundaria en una sostenibili-
tat més gran del transport de mercaderies.

O.3.  El manteniment i reforç de les connexions 
aèries directes a les grans ciutats i als cen-
tres de decisió europeus ampliaria les 

oportunitats de relacionar-se a escala  
global.

O.4.  La diversitat dels recursos ambientals i el 
patrimoni natural i ecocultural possibili-
ten el desenvolupament d’activitats de 
valor afegit en el medi rural (agricultura 
ecològica, turisme verd, etc.). 

4.1.2. Economia, mercat de treball  
i activitats productives

deBilitats

D.7.  En l’última dècada, Navarra ha divergit en 
termes de renda respecte al creixement 
de la Unió Europea. Tot i que encara supera 
la renda per capita mitjana europea, 
aquest avantatge s’ha reduït sensible-
ment per l’impacte de la crisi econòmica, 
allunyant-se així de les regions europees 
més pròsperes.

D.8.  Tot i la millora dels últims anys, encara no 
s’han recuperat els nivells d’ocupabilitat i 
productivitat anteriors a la crisi. Compa-
rant la situació de 2018 amb 2007, la taxa 
d’ocupació és 5 punts inferior i encara cal 
retallar uns altres 5 punts en la taxa de 
desocupació per tornar a una situació de 
plena ocupació. 

D.9.  Marcats desequilibris en el mercat laboral. 
Els col·lectius més vulnerables a l’atur o 
amb més dificultats d’inserció laboral es 
relacionen amb l’edat (gairebé 3 de cada 
10 persones joves es troben desocupades) 
i el sexe (dones, la taxa d’activitat de les 
quals és gairebé 10 punts inferior a la dels 
homes), així com en el grup de persones 
aturades de llarga durada (amb un pes del 
46,8%). La fragilitat i precarietat de l’ocu-
pació es comprova en l’elevada taxa de 
temporalitat (24%, 10 punts per sobre de 
la mitjana europea).



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 s132

D.10.  Model productiu sustentat en sectors i 
activitats menys intensius en coneixe-
ment (tan sols un 22,9% de llocs de treball 
es classifica en llocs d’avançada qualifica-
ció). A més, la formació no s’aprofita prou 
(la sobrequalificació, o formació superior a 
la requerida per al lloc que ocupen, afecta 
el 44,1% dels treballadors navarresos, 8 
punts més que la mitjana espanyola).

D.11.  Navarra se situa a la zona mitjana-baixa 
del rànquing de l’índex de competitivitat 
de la Comissió Europea. La puntuació de 
l’índex de 2018 ha empitjorat respecte a la 
de 2013, fonamentalment per la disminu-
ció en el pilar d’eficiència (relatiu al mer-
cat de treball i nivell de formació). 

D.12.   Teixit empresarial atomitzat. Excloent els 
sectors industrials, predominen les 
empreses de mida petita i autònoms, la 
qual cosa dificulta la competitivitat en els 
mercats globals.

fortaleses

F.7.   Navarra se situa en els llocs capdavanters 
pel que fa a la riquesa, la tercera comuni-
tat amb el PIB per capita més elevat (31.322 
euros el 2018, un 21,7% més que la mitjana 
espanyola) i ha recuperat els nivells previs 
a la crisi econòmica.

F.8.  La quarta comunitat amb el nivell més 
baix de deute públic, que ha seguit una 
política pressupostària disciplinada. L’au-
tonomia fiscal i legislativa de Navarra és 
un eix de competitivitat, ja que li propor- 
ciona més marge de maniobra per impul-
sar iniciatives de desenvolupament eco-
nòmic i foment de la inversió productiva. 

F.9.   El mercat de treball funciona millor que a 
la resta del país. La taxa d’ocupació de la 
població en edat de treballar supera en 4 
punts la mitjana espanyola. La taxa d’ocu-
pació de la població entre 20 i 60 anys 
s’aproxima a l’objectiu del 75% proposat a 
l’Estratègia Europa 2020 (72,5% el 2018, 5,5 

punts més que la mitjana espanyola). La 
recuperació econòmica dels últims anys 
ha permès reduir la taxa d’atur al 10% el 
2018 (la segona millor comunitat, 5 punts 
per sota de la mitjana espanyola). La pro-
ductivitat de la feina (mesura el quocient 
entre PIB i ocupació) és un 9,9% superior 
al conjunt del país i també se situa per 
sobre de la mitjana de la Unió Europea 
(similar a l’economia britànica). Més pes 
de l’ocupació en sectors de mitjana-alta 
tecnologia (56%, 3 punts superior a la mit-
jana espanyola). 

F.10.  Navarra és un referent industrial per al 
país. El pol automobilístic ha actuat de 
motor de desenvolupament industrial, a 
partir del qual han sorgit diverses activi-
tats manufactureres (amb un paper des-
tacat de la indústria auxiliar de l’automòbil 
i dels béns d’equipament, on destaquen 
els aparells elèctrics). 

F.11.   L’especialització industrial és la principal 
singularitat navarresa, que conflueix en 
un teixit productiu més ric, eficient i diver-
sificat. El sector manufacturer representa 
més d’un quart del VAB regional (26,9% el 
2018) i concentra una quarta part de l’ocu-
pació regional (ambdues xifres dupliquen 
la mitjana espanyola). La productivitat 
manufacturera supera en un 5,4% a la 
productivitat del sector a mitjana nacio-
nal. Així mateix, la indústria manufactu-
rera ha estat protagonista del creixement 
econòmic (el 12,8% del total de l’increment 
del VAB regional produït entre 2012 i 2018). 

F.12.  El sector agroalimentari és un altre dels 
puntals de l’economia navarresa. La crei-
xent puixança del sector alimentari s’ha 
fonamentat en l’aposta per la transfor-
mació, els productes locals i les marques 
de qualitat. Sobresurten les indústries 
de conserves vegetals i els aliments pre-
parats.

F.13.   Dinamisme del sector exterior. La taxa 
d’obertura comercial s’eleva al 68,7% del 
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PIB regional (18,5 punts més que la mit-
jana espanyola). En els últims anys la taxa 
de cobertura ha fregat el 200%, a diferèn-
cia de la mitjana espanyola que encara no 
ha superat el llindar del 100%. El superàvit 
comercial navarrès (equivalent al 21% del 
PIB regional el 2018) evidencia la capacitat 
més gran exportadora de l’economia 
navarresa (enfront del tradicional dèficit 
comercial del país, 2,8% del PIB el 2018). 
Navarra alberga empreses líders en mer-
cats internacionals amb gran capacitat de 
creixement.

F.14.  La indústria de l’automòbil encapçala les 
exportacions navarreses, amb una quota 
del 40% (2018) del total regional, i un pes 
rellevant en les exportacions nacionals del 
sector, 8,5%. Navarra també s’especialitza 
en béns d’equipament amb una quota 
exportadora que s’ha refermat en el 27,1% 
(11,4 punts més que l’any 2000). Els ali-
ments es posicionen com la tercera par-
tida exportadora (14,2%).

F.15.  La polarització de les exportacions navar-
reses als països de l’entorn europeu s’ha 
atenuat per l’empenta dels mercats emer-
gents i ha contribuït així a la diversificació 
geogràfica.

F.16.   El comerç interregional en compres i ven-
des proporciona una balança comercial 
favorable per a Navarra (un superàvit de 
600 milions d’euros el 2016). Destaquen 
els fluxos amb el País Basc, Aragó, Castella 
i Lleó i Catalunya, estimulats per la proxi-
mitat geogràfica i la posició estratègica de 
Navarra en les cadenes de producció.

amenaces

A.7.   Manca de relleu generacional en les acti-
vitats industrials, insuficient incorporació 
laboral dels joves, fugida de talents i enve-
lliment de les plantilles. 

A.8.  El progressiu increment de les iniciatives 
fiscals d’altres regions i països europeus 

pot dificultar l’atracció de nous projectes 
d’inversió i reindustrialització a la Comu-
nitat Foral.

A.9.  Els costos laborals i energètics més grans i 
els preus més elevats, a mitjà termini, 
poden erosionar la capacitat competitiva 
i, en conseqüència, restar atractiu a la 
comunitat.

A.10.  Adaptació insuficient al marc de la Quarta 
revolució industrial, per l’escàs nivell d’im-
plantació tecnològica i digitalització entre 
les pimes i la insuficient dotació per part 
del sistema educatiu de quadres professio-
nals requerits (formació i habilitats cienti-
ficotecnològiques, bilingüisme, preparació 
internacional, etc. ). 

A.11.  Deslocalització industrial cap a regions 
més competitives i amb cadenes de valor 
més atractives. Pèrdua de centres de deci-
sió d’algunes empreses per adquisició 
estrangera o efecte d’arrossegament dels 
trasllats de les unitats productives. 

A.12.  Dificultats per avançar en l’índex de com-
petitivitat de la Comissió Europea, per les 
inèrcies negatives en formació i eficiència 
del mercat de treball.

oportunitats

O.5.  Especialització en sectors d’alta tecnolo-
gia (automòbil elèctric, energies renova-
bles, biotecnologia i salut), que possibiliti 
més convergència en termes de renda i 
ocupació amb les regions europees més 
avançades.

O.6.  Increment de la diversificació de les expor-
tacions, per l’empenta de nous béns i pro-
ductes de mitjana-alta tecnologia i el 
creixement dels mercats emergents fora 
d’Europa.

O.7.  Atracció de nous projectes industrials a la 
comunitat, desenvolupament de start ups 
de base industrial i creació de noves 
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empreses. Nous nínxols industrials de 
remanufacturats (reutilització de produc-
tes i components) i economia circular.

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

deBilitats

D.13.  D’acord amb l’informe GEM de 2018-2019, 
Navarra ha vist minvada la seva activitat 
emprenedora en el període de crisi per 
sobre de la mitjana nacional, està a la cua 
en inversions en emprenedoria per opor-
tunitats de negoci i la majoria de les 
empreses no innova (71,2%, 7 punts més 
que la mitjana del país).

D.14.  En termes d’innovació, Navarra és lluny de 
les regions europees més avançades en 
variables clau com la despesa en R+D, les 
aplicacions de patents, els productes i pro-
cessos innovadors, la col·laboració i la 
innovació interna a les pimes. 

D.15.  La inversió i intensitat innovadora de les 
empreses tecnològiques navarreses s’ha 
reduït més que la mitjana espanyola des-
prés de la crisi econòmica.

D.16.   El sistema d’R+D+I navarrès requereix un 
funcionament més integrat (interrelació 
dels seus agents i desenvolupament de 
les estructures clúster) i més orientació 
cap al mercat (incidint en ciència apli-
cada i transferència tecnològica a les 
empreses).

fortaleses

F.17.   Sòlida estructura publicoprivada de 
suport a l’emprenedoria. Navarra destaca 
en el foment precoç de l’emprenedoria en 
l’etapa escolar i les polítiques autonòmi-
ques de prioritat i suport a l’emprenedoria 

estan millor valorades en el context del 
país.

F.18.  Un sistema d’innovació navarrès ben tra-
vat i amb potents sinergies amb l’àmbit 
empresarial. Elevada capacitat cientifico-
tecnològica, tant en infraestructures com 
en investigació.

F.19.   Navarra se situa en els llocs capdavanters 
de les ràtios autonòmiques d’R+D, tant en 
termes de percentatge de PIB, com per 
capita i ocupació. El lideratge de les empre-
ses d’R+D o base tecnològica és una de les 
ensenyes navarreses.

F.20.  A escala de regions europees innovadores, 
Navarra destaca per les bones ràtios en 
educació superior, en la comercialització 
de la innovació i en noves firmes i ocupa-
ció qualificada.

F.21.  Elevada exportació de productes de nivell 
tecnològic mitjà-alt. Com a exemple, el 
40% de les exportacions navarreses de 
2018 van procedir de la indústria de l’auto-
mòbil, l’equivalent al 8,5% de les exporta-
cions del sector a Espanya.

F.22.   En la majoria dels paràmetres de la socie-
tat digital, Navarra convergeix o supera els 
estàndards espanyols, particularment en 
l’àmbit empresarial i en l’ús de tecnolo-
gies sofisticades.

F.23.  Experiència acumulada com a comunitat 
pionera en energia eòlica a Espanya i al 
món. Juntament amb la concentració 
d’empreses punteres de fabricació d’aero-
generadors i els seus components, i la seva 
condició de pol tecnològic i d’investigació 
en el sector eòlic.

F.24.  Navarra té una llarga trajectòria d’espe- 
cialització en activitats de biomedicina i 
biotecnologia, que destaquen tant per 
l’excel·lència investigadora com pel dina-
misme de la indústria farmacèutica 
associada.
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amenaces

A.13.   Dificultats per retenir el talent i iniciatives 
innovadores, captats per entorns i siste-
mes d’innovació més atractius.

A.14.  L’automatització de les plantes industrials 
navarreses no s’ha completat, i això pot 
erosionar la capacitat de les empreses 
navarreses per avançar en intel·ligència 
artificial i robòtica col·laborativa.

A.15.  Les dificultats de finançament i de rendi-
bilitat de la inversió coarten el desenvolu-
pament de la Indústria 4.0 a les pimes 
navarreses.

A.16.  L’estreta projecció del sistema d’innovació 
navarrès en l’espai europeu resta capaci-
tat d’atracció d’inversions internacionals.

A.17.  La proliferació d’agents i iniciatives d’inno-
vació eleva el risc de dissipar els esforços i 
els recursos.

oportunitats

O.8.  Navarra aspira a posicionar-se en el grup 
de les regions europees innovadores for-
tes. La recent Llei foral de ciència i tecnolo-
gia ofereix un marc apropiat per assolir 
aquest objectiu.

O.9.  La intensificació de la col·laboració entre 
empreses, centres tecnològics i universi-
tats possibilitaria un aprofitament comer-
cial i industrial més eficient de la 
investigació i de la propietat intel·lectual 
generades. 

O.10.   Desenvolupament de les estructures clús-
ter en sectors amb alt potencial de creixe-
ment: automoció i mecatrònica, indústria 
agroalimentària, energies renovables i 
economia circular, indústria biofarmacèu-
tica i tecnologies mèdiques, logística, TIC.

O.11.   S’espera que les iniciatives de col·laboració 
publicoprivada dutes a terme fructifiquin 
en un increment de la inversió en R+D de 
les empreses, especialment en la Indústria 
4.0 i la digitalització de les pimes.

O.12.  Els focus prioritaris de la transformació 
digital de les empreses navarreses són la 
fabricació i la logística, i poden ser un 
revulsiu per al desenvolupament del sec-
tor de l’automoció, de la maquinària i dels 
béns d’equipament i de la indústria del 
metall.

Com a síntesi de la relació d’elements DAFO que 
s’acaba de descriure, es resumeixen els més des-
tacats en el quadre següent. 
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Balanç DAFO – Navarra

Població, territori, infraestructures, medi ambient i concertació institucional
Debilitats Fortaleses

•  El declivi vegetatiu i el procés d’envelliment 
configuren una estructura demogràfica 
regressiva.

•  Desequilibri territorial derivat de l’extrema 
polarització en l’àrea urbana de Pamplona i 
l’atomització en petits municipis. L’anomenat 
“desert demogràfic” s’estén per l’àmbit rural.

•  Extrema dependència del transport de 
mercaderies per carretera. El tren encara no és 
una alternativa eficient.

•  Les diferències sociopolítiques dificulten els 
consensos necessaris per abordar els projectes 
estratègics en infraestructures. 

•  Navarra ha estat una de les comunitats més 
afectades pel procés d’artificialització del sòl.

•  La modernització del sector agrari té un elevat 
cost ambiental. 

•  Intens creixement demogràfic de les últimes 
dècades, esperonat per l’atracció migratòria 
externa.

•  Els nuclis urbans i semiurbans intermedis són 
essencials per a l’articulació del territori.

•  Posicionament estratègic de Navarra com a nexe 
entre l’Arc Atlàntic i l’Arc Mediterrani.

•  La densa xarxa de carreteres d’alta capacitat 
afavoreix la cohesió interna i les relacions 
interterritorials.

•  Impuls del Govern navarrès d’un model territorial 
logístic.

•  El desenvolupament eòlic col·loca Navarra com la 
segona comunitat amb més pes de les energies 
renovables.

Amenaces Oportunitats

•  El cessament dels fluxos d’atracció migratòria 
exterior amenaça el futur demogràfic de 
Navarra. 

• Emigració de joves qualificats per falta 
d’oportunitats sociolaborals cap a pols urbans 
o regions més atractives.

• Els retards en la integració als corredors 
ferroviaris transeuropeus llasten la 
competitivitat de les empreses navarreses.

• El cessament de la connexió amb l’aeroport de 
Madrid per falta de rendibilitat comercial 
malmetria l’accessibilitat al mercat global. 

• El canvi climàtic i les demandes més altes de 
les activitats agrícoles eleven la pressió sobre 
els recursos hídrics.

• Insuficients incentius i inèrcies de les 
barreres a la implantació restringeixen el 
desenvolupament de l’autoconsum energètic 
i l’expansió de les renovables.

•  La concreció del Corredor Navarro d’alta velocitat 
es configura com a vector de futur. Suposaria fer 
un salt qualitatiu en les comunicacions terrestres 
i podria actuar de palanca per al sector logístic i 
l’obertura exterior. 

• El desenvolupament d’una logística avançada 
multiplicaria l’eficiència de les cadenes de 
producció industrial (més productivitat i 
competitivitat) i la sostenibilitat del transport de 
mercaderies.

• El manteniment i reforç de les connexions aèries 
directes als hubs europeus augmentaria les 
oportunitats socioeconòmiques a escala global.

• La diversitat ambiental i ecocultural possibiliten  
el desenvolupament d’activitats de valor afegit  
en el medi rural.

Font: Elaboració pròpia.
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Balanç DAFO – Navarra

Economia, mercat de treball i activitats productives 
Debilitats Fortaleses

•  En els anys de crisi, Navarra ha divergit en 
termes de renda respecte de la Unió 
Europea, i s’ha allunyat de les regions més 
pròsperes.

•  Encara no s’han recuperat els nivells 
d’ocupabilitat i productivitat anteriors a la 
crisi. 

•  Marcats desequilibris en el mercat laboral. 
Els joves, les dones i les persones aturades 
de llarga durada són els col·lectius més 
vulnerables. Dificultats per reduir la taxa de 
temporalitat.

•  Model productiu sustentat en sectors i 
activitats menys intensius en coneixement 
que aprofita de manera insuficient els 
recursos humans qualificats.

•  Navarra se situa a la zona mitjana-baixa del 
rànquing de l’Índex de Competitivitat 
Regional de la Unió Europea, llastada per 
l’eficiència (del mercat de treball i nivell de 
formació). 

•  El predomini de les empreses de mida petita 
i dels autònoms dificulta la competitivitat 
en els mercats globals.

•  Tercera comunitat amb el PIB per capita més 
elevat, que ha recuperat els nivells previs a la 
crisi.

•  La quarta comunitat amb el nivell més baix de 
deute públic i política pressupostària 
disciplinada. L’autonomia fiscal i legislativa de 
Navarra es presenta com un eix de 
competitivitat per a la regió. 

•  El mercat de treball funciona millor que a la 
resta del país. La taxa d’ocupació de la població 
entre 20 i 60 anys s’aproxima a l’objectiu 
europeu del 75%. Nivell de productivitat alt (per 
sobre de la mitjana de la Unió Europea).

•  Navarra és un referent industrial per al país. El 
pol automobilístic ha actuat de motor de 
creixement. 

•  L’especialització manufacturera ha generat un 
teixit productiu ric, eficient i diversificat. 

•  El sector agroalimentari és un altre dels 
puntals de l’economia navarresa.

•  Dinamisme del sector exterior. Elevades taxes 
d’obertura i cobertura exterior.

•  Les exportacions estan liderades pel sector de 
l’automòbil. El dinamisme exportador dels 
béns d’equipament i aliments ha contribuït a 
diversificar les exportacions.

•  L’empenta dels mercats emergents està reduint 
la dependència del mercat europeu.

•  El comerç interregional proporciona una 
balança comercial favorable amb la resta del 
país.
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Balanç DAFO – Navarra

Font: Elaboració pròpia.

Economia, mercat de treball i activitats productives 
Amenaces Oportunitats

• Manca de relleu generacional en les 
activitats industrials. 

• L’increment de les iniciatives fiscals d’altres 
regions i països pot dificultar l’atracció de 
nous projectes d’inversió.

• Els costos laborals i energètics més grans i 
els preus més elevats, a mitjà termini, poden 
erosionar la capacitat competitiva.

• Adaptació precària al marc de la Quarta 
revolució industrial, per mancances 
tecnològiques i formatives.

• Deslocalització industrial cap a regions més 
competitives i amb cadenes de valor més 
atractives. 

• Dificultats per avançar en l’índex de 
competitivitat de la Comissió Europea 
(inèrcies negatives en formació i eficiència 
laboral).

• Progressiva especialització en sectors d’alta 
tecnologia, que possibiliti una convergència 
més elevada amb les regions europees més 
avançades.

• Increment de la diversificació de les 
exportacions: nous béns i productes de 
mitjana-alta tecnologia i creixement dels 
mercats emergents.

• Atracció de nous projectes industrials a la 
comunitat, desenvolupament de start ups de 
base industrial i creació de noves empreses. 
Nous nínxols industrials de remanufacturats.

• L’explotació de recursos miners, al voltant de les 
noves mines de Geoalcali de Potassa a 
Sanguesa, és un projecte de gran envergadura 
que, el 2023, podria començar a funcionar. 
Aquest projecte podria suposar un eix de 
vertebració territorial molt rellevant en la 
comunitat navarresa.
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Balanç DAFO – Navarra

Emprenedoria, estructura empresarial, innovació i societat del coneixement 
Debilitats Fortaleses

•  Navarra va veure minvada la seva activitat 
emprenedora en el període de crisi per sobre 
de la mitjana nacional.

•  En termes d’innovació, és lluny de les regions 
europees avançades en variables clau com la 
despesa en R+D, les aplicacions de patents, 
els productes i processos innovadors, la 
col·laboració i la innovació interna a les 
pimes. 

•  La inversió i intensitat innovadora de les 
empreses tecnològiques navarreses s’ha 
reduït més que la mitjana espanyola durant 
la crisi econòmica.

•  El sistema navarrès d’R+D+I requereix un 
funcionament més integrat i més orientació 
al mercat.

•  Potent estructura publicoprivada de suport a 
l’emprenedoria.

•  Un sistema d’innovació navarrès ben travat i 
amb sinergies amb l’àmbit empresarial. 

•  En els llocs capdavanters de les ràtios autonòmics 
d’R+D. El lideratge de les empreses de base 
tecnològica és una de les ensenyes navarreses.

•  A escala de regions europees, Navarra destaca 
per les bones ràtios en educació superior, en la 
comercialització de la innovació i en noves 
firmes i ocupació qualificada.

•  Elevada exportació de productes de nivell 
tecnològic mitjà-alt.

•  En la majoria dels paràmetres de la societat 
digital, Navarra convergeix o supera els 
estàndards espanyols.

•  Experiència acumulada com a comunitat 
pionera en energia eòlica a Espanya (pol 
tecnològic i d’investigació).

•  Navarra ostenta una llarga carrera 
d’especialització en activitats de biomedicina  
i biotecnologia.

Amenaces Oportunitats

•  Dificultats per retenir el talent endogen.
• L’automatització de les plantes industrials 

navarreses és incompleta i limita els avenços 
en intel·ligència artificial i robòtica 
col·laborativa.

• Les dificultats de finançament i de 
rendibilitat de la inversió coarten el 
desenvolupament de la Indústria 4.0.

• La insuficient projecció del sistema 
d’innovació en l’espai europeu resta 
capacitat d’atracció d’inversions i projectes 
internacionals.

• La proliferació d’agents i iniciatives 
d’innovació eleva el risc de dissipar els 
esforços i els recursos.

•  Navarra aspira a posicionar-se en el grup de les 
regions europees innovadores fortes. 

• La intensificació de la col·laboració dels agents 
del sistema d’innovació ampliaria 
l’aprofitament comercial i industrial de la 
propietat intel·lectual. 

• Desenvolupament de les estructures clúster en 
sectors amb alt potencial de creixement: 
automoció i mecatrònica, indústria 
agroalimentària, energies renovables i 
economia circular, indústria biofarmacèutica i 
tecnologies mèdiques, logística, TIC.

• S’espera que les iniciatives de col·laboració 
publicoprivada dutes a terme fructifiquin en un 
increment de la inversió en R+D de les 
empreses.

• La transformació digital de les empreses 
navarreses de fabricació i logística es 
completarà en els pròxims anys.

Font: Elaboració pròpia.
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4.2. Estratègies DAFO i línies 
d’acció
Un cop elaborada la matriu DAFO per a la 
Comunitat Foral de Navarra, convé reflexionar 
sobre algunes línies estratègiques per al 
desenvolupament econòmic i social futur de la 
regió. Amb aquesta finalitat, les diferents orien- 
tacions estratègiques s’han estructurat en 
quatre tipus de programes, en funció del 
balanç de debilitats i fortaleses, i d’amenaces i 
oportunitats detectades anteriorment i orga-
nitzades de dues en dues com es mostra al 
quadre següent. 

A continuació, s’enumeren exemples d’estratè-
gies rellevants que es podrien assignar a cadas-
cuna d’aquestes quatre categories. 

estratègia defensiva

Una estratègia defensiva prova de minimitzar 
l’efecte negatiu potencial de les amenaces que 
planen sobre la Comunitat Foral en cas d’ha-
ver-hi debilitats, més o menys difícils de superar, 
i procurar de transformar aquestes amenaces, 
en la mesura que es pugui, en oportunitats. 

deBilitats i amenaces

Els problemes socials més acusats es deri-
ven de les menors oportunitats sociolabo-
rals dels col·lectius més vulnerables ( joves, 
dones, persones aturades de llarga durada 
i població d’origen estranger), juntament 
amb el declivi sociodemogràfic en les 
àrees rurals. Si no s’implementen de forma 
satisfactòria polítiques socials i de reequi-
libri territorial, aquests problemes poden 
anar a més. 

Donar prioritat a l’agenda social i territorial, 
mitjançant la dotació de més mitjans, el disseny 
d’accions més àgils i la participació activa de la 
societat civil, pot corregir o minimitzar els pro-
blemes detectats. El descuit d’aquestes políti-
ques o la manca d’anticipació eleva el risc que 
aquests problemes s’enquistin, o com a mal 
menor que tinguin una costosa solució. És a dir, 
una societat més desigual segons l’edat, el sexe 
o l’origen, que potencia la sortida dels joves for-
mats per falta d’oportunitats, tensada per les 
dificultats d’integració de les segones genera- 
cions d’origen estranger, i un medi rural buit 
sense marge de recuperació. El focus s’ha de 

Estratègies possibles a partir d’un balanç DAFO

Fortaleses
(Oportunitats)

Debilitats
(Oportunitats)

Estratègia ofensiva 
æ Consisteix a orientar-se cap a les oportunitats 

més rellevants des de les fortaleses existents.

Estratègia proactiva
æ Consisteix a corregir les debilitats existents a fi 

de materialitzar les oportunitats més 
assequibles.

Fortaleses
(Amenaces)

Debilitats
(Amenaces)

Estratègia reactiva
æ Consisteix a utilitzar les fortaleses per reduir  

la vulnerabilitat davant les amenaces existents.

Estratègia defensiva 
æ Consisteix a establir un pla per limitar el dany de 

les amenaces quan les debilitats són difícils de 
superar.
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posar en l’educació, la formació i l’ocupació, 
decisius per avançar en la millora de les condi- 
cions sociolaborals d’aquests col·lectius, així 
com refermar les polítiques de reequilibri terri-
torial a través de la millora de la qualitat de vida 
dels seus habitants i incentivant el desenvolu-
pament socioeconòmic del medi rural. 

Algunes línies d’acció que podria impulsar la 
cohesió social i territorial en la Comunitat Foral 
són:

 æ Continuïtat, adaptació i reforç de les Políti-
ques Actives d’Ocupació (PAO). Perquè siguin 
més eficaces en termes d’ocupabilitat i quali-
tat de l’ocupació, i siguin més receptives a la 
problemàtica social. En aquest sentit, és con-
venient esforçar-se encara més en les políti-
ques actives dissenyades per a les persones 
desocupades menors de 25 anys i en les 
dones, la formació reglada en persones atu-
rades de llarga durada i el relleu generacional 
de les plantilles (especialment en les empre-
ses manufactureres, crucials per a l’economia 
navarresa). 

 æ Afavorir la integració de la població d’origen 
estranger. Es tracta del col·lectiu que més 
creix, artífex de bona part de la recent expan-
sió demogràfica navarresa. Però també és el 
que acumula més dificultats de promoció 
social (tant en l’àmbit educatiu153 com en el 
laboral, econòmic i de participació ciutadana) 
i els problemes derivats d’una insatisfactòria 
integració es pot exacerbar en les segones 
generacions. En el pla educatiu, cal imple-
mentar mesures de reforç i d’orientació fami-
liar amb professionals preparats, així com un 
equilibri més gran en la distribució entre la 
xarxa pública i la concertada (que millori les 
oportunitats socioeducatives i eviti el risc de 
guetos educatius). En el laboral, les polítiques 
actives d’ocupació són essencials per a 
aquest col·lectiu, la vulnerabilitat del qual 

153 Les pitjors dades de l’Informe PISA 2018 es donen en els alumnes de famílies d’origen immigrant.

s’amplifica si es tenen en compte les varia-
bles d’edat i de sexe (pel percentatge més 
gran de joves i més dificultats d’inserció de 
les dones). Així mateix, cal millorar la seva 
visibilitat social (incloses activitats de reco-
neixement intercultural, que enforteixin els 
sentiments d’identitat i pertinença territo-
rial) i una presència o representativitat més 
àmplia en les institucions navarreses. 

 æ Polítiques de reequilibri territorial. Dissenya-
des per minimitzar els processos de despo-
blament i declivi sociodemogràfic dels 
municipis rurals navarresos. Una possible 
bateria de mesures coordinades per afavorir 
el reequilibri i cohesió territorial és: articula-
ció comarcal combinada amb el reforç de les 
funcions centrals dels nuclis intermedis; dis-
criminació territorial positiva de les àrees 
rurals en declivi i desfavorides (incentius fis-
cals per a residents i empreses); suport a les 
iniciatives de repoblació de les àrees rurals en 
risc de col·lapse (deserts demogràfics irrever-
sibles o sense capacitat endògena per recu-
perar-se).

estratègia proactiva

Una estratègia proactiva intentaria resoldre les 
debilitats constatades mitjançant mesures que 
poden ser complementàries d’aquelles que es 
contemplaven en l’estratègia anterior, però, en 
qualsevol cas, orientades a aprofitar les oportu-
nitats existents. 

L’ampli marge de maniobra educatiu de la 
Comunitat Foral i la sensibilització de les empre-
ses navarreses possibiliten enfortir les políti-
ques centrades en la millora dels nivells 
formatius i de desenvolupament d’habilitats  
(cientificotecnològiques, idiomes, etc.), que con-
tribueixin a una societat més preparada, empre-
nedora i creativa.
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deBilitats i amenaces

El sistema educatiu no incentiva prou la 
generació de talent i Navarra es troba 
endarrerida en l’àmbit europeu en els 
indicadors de Societat del coneixement. 
No obstant això, l’agenda autonòmica 
s’ha bolcat amb les polítiques que millorin 
la preparació de la societat i d’empreses 
en habilitats cientificotecnològiques, idio-
mes, internacionalització, esperit empre-
nedor i talent creatiu, que poden fructificar 
en un model econòmic avançat.

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

 æ Aprofundir en l’adaptació del sistema educa-
tiu a les demandes del teixit econòmic. Es 
tracta que els nivells educatius millorin les 
oportunitats d’ocupació dels joves, atenent 
les demandes empresarials actuals i futures 
(anticipant-se als nínxols d’ocupació amb 
més projecció). Per a això, és fonamental col-
laborar amb el teixit empresarial i els agents 
socioeconòmics, prioritzar la Formació Pro-
fessional Dual orientada als sectors estratè-
gics154 i aprofitar més la qualificació i 
formació tècnica proporcionades per les uni-
versitats navarreses. Tot això és essencial per 
atenuar la desocupació juvenil i combatre la 
sobrequalificació i infraqualificació del mer-
cat laboral.

 æ Promoció del talent innovador. Pel seu valor 
central i catalitzador de la Societat del conei-
xement i contribució a la competitivitat del 
teixit econòmic, el foment del talent ha estat 
una diana recurrent en els diversos plans 
autonòmics que incideixen en la innovació155. 

154 Definits en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Navarra (2016-2030).
155 Nou Model de Desenvolupament Econòmic de Navarra (MODERNA), Pla d’internacionalització de l’empresa na-
varresa (PIEN), Pla internacional de Navarra 2017-2020 (PIN3), Pla de ciència, tecnologia i innovació 2017-2020, Pla In-
dustrial de Navarra 2020 i Estratègia d’Especialització Intel·ligent.
156 L’Eix 4 del PIN3 s’ocupa de promocionar el talent amb l’objectiu de millorar la internacionalització de Navarra. In-
clou un Banc de Talent regional, la contractació de personal tècnic en comerç exterior, programa de gestors per a ex-
portació i programa de pràctiques internacionals, entre d’altres.

La detecció precoç i la potenciació del talent 
innovador en les diverses etapes educatives 
(procés continu) és un factor crític per a l’ad-
quisició d’habilitats relacionades amb la  
cultura de l’esforç, l’esperit emprenedor, la 
creativitat i el treball en equip. També és cru-
cial eliminar els obstacles que inhibeixen o 
desmotiven el talent (sense detriment de la 
igualtat d’oportunitats). De la mateixa 
manera, cal aprofitar de forma més eficaç el 
talent endogen i donar suport a l’atracció de 
talent exterior. El primer requereix un pla 
específic de retenció del talent navarrès que 
promogui la col·laboració publicoprivada de 
la triple hèlix, i atengui les demandes d’in-
vestigadors, tecnòlegs i empreses (i que 
alhora redueixi la bretxa entre habilitats dis-
ponibles i habilitats demandades). La capta-
ció de talent exterior requereix enfortir les 
aliances (a escala nacional i internacional en 
l’espai europeu) amb universitats i centres 
cientificotecnològics. Aquestes accions es 
completen amb mesures contingudes al Pla 
internacional de Navarra (PIN3) per pro-
moure el talent internacional156. Així mateix, 
en línia amb l’Estratègia d’Especialització 
Intel·ligent NS3, la promoció del talent s’ha 
de canalitzar cap a la manufactura avançada 
(processos automatitzats, intel·ligents, 
Indústria 4.0), les cadenes industrials d’espe-
cialització prioritària (automoció i mecatrò-
nica, agroalimentari, energies renovables i 
recursos, indústria biofarmacèutica i tecno-
logies mèdiques) i els serveis de suport a la 
transformació (TIC, disseny, enginyeria i 
logística).

 æ Domini de l’anglès i plurilingüisme. L’anglès 
és fonamental per a la projecció i competiti-
vitat de les empreses navarreses en l’econo-
mia global, és l’idioma de la innovació i la 
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tecnologia (i de les activitats industrials  
punteres de la Quarta revolució industrial), 
afavoreix l’atracció d’inversions i el desenvo-
lupament turístic. En el pla social, amplia les 
oportunitats laborals (criteri bàsic per acce-
dir a llocs de categoria superior). El sistema 
educatiu navarrès ha avançat en l’aprenen-
tatge d’idiomes des d’edats molt primeren-
ques. De la mateixa manera que a la resta del 
país, el marge de millora continua sent ampli. 
Cal incidir en la formació dels professors i 
l’atenció a la diversitat, així com una coordi-
nació més gran dels centres educatius per a 
la difusió de les millors pràctiques. També 
s’han de reforçar les accions de sensibilitza-
ció social (especialment entre les pimes i la 
població en general) que persuadeixin sobre 
la necessitat d’aprendre anglès (i altres idio-
mes) i els recursos disponibles per perfeccio-
nar els nivells o el domini lingüístic (beques 
d’estudi, intercanvis, pràctiques en empreses 
a l’estranger, etc.). 

estratègia reactiva

Mitjançant una estratègia reactiva es pretén 
treure el màxim profit de les fortaleses per pal-
liar o eliminar els efectes negatius de les ame-
naces i convertir-les, si és possible, en 
oportunitats de desenvolupaments nous i de 
creixement.

La innovació tecnològica de les empreses és la 
millor via per ser més eficients, guanyar escala i 
competir en els mercats globals, la qual cosa 
requereix que les empreses, i particularment les 
pimes, implementin accions d’R+D+I. Aquesta 
estratègia incideix en l’adaptació de la indústria 
manufacturera navarresa als reptes que plan-
teja la Quarta revolució industrial, a través del 
reforç pressupostari i l’eficiència de les políti-
ques d’R+D+I, el lideratge tecnològic de la 
indústria de l’automòbil i d’altres activitats con-
nexes, el desenvolupament integral del sector 
agroalimentari i les palanques d’internaciona-
lització de l’economia navarresa.

fortaleses i amenaces

Navarra s’ha especialitzat amb èxit en 
activitats industrials que han sabut pro-
gressar i superar les successives crisis. 
Aquesta especialització impregna tots els 
àmbits de l’economia navarresa i és la 
base de la prosperitat socioeconòmica 
assolida. No obstant això, la indústria 
navarresa no és aliena als profunds canvis 
tecnològics, productius i comercials que 
comporten la Quarta revolució industrial i 
la necessitat d’operar en una economia 
global. No assumir convenientment 
aquests desafiaments suposaria quedar 
endarrerits en la cursa tecnològica. És a 
dir, ser menys productius i competitius, 
cosa que multiplicaria els riscos de deslo-
calització de la producció (que amb el 
temps arrossegaria les funcions directives 
de més valor afegit i descapitalitzaria les 
empreses).

 
Les accions que es podrien dur a terme en 
aquest sentit serien, entre d’altres, les següents:

 æ Incrementar l’esforç en R+D+I. Navarra aspira 
a posicionar-se entre les regions innovadores 
fortes. Per a això, és imprescindible augmen-
tar la despesa en R+D+I de forma significa-
tiva, primer convergint amb el nivell mitjà de 
la Unió Europea (un 2% del PIB) i progressiva-
ment apropar-se a les regions més avança-
des. La recent Llei foral de ciència i tecnologia 
i el Pla de ciència, tecnologia i innovació són 
instruments clau per assolir aquesta fita. La 
millora dels resultats d’R+D+I no només 
dependrà d’un esforç de despesa més gran, 
sinó també de l’eficiència de les mesures que 
impulsin la generació, la valoració i l’aplicació 
del coneixement científic a la cadena d’acti-
vitat de les empreses navarreses. Altres punts 
crítics que ha de prioritzar l’agenda navar-
resa d’innovació són la plena digitalització 
del teixit productiu, l’augment i la consolida-
ció de les empreses innovadores i el desenvo-
lupament de les patents (inclosa la seva 
explotació comercial).
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 æ Desenvolupament de la Indústria 4.0. i lide-
ratge tecnològic de la indústria de l’automò-
bil. El futur industrial i el desenvolupament 
econòmic de la comunitat dependran de 
l’evolució dels sectors d’automoció, mecatrò-
nica i béns d’equipament, en un context exi-
gent de canvis profunds. És a dir, la 
competitivitat d’aquests sectors requereix 
una aposta decidida per l’R+D+I, que afavo-
reixi l’aplicació de tecnologies 4.0 i de fabri-
cació avançada, així com la generació de 
nous productes atractius pel disseny, la tec-
nologia, l’enginyeria, l’eficiència i la sostenibi-
litat. El vehicle elèctric (i els seus components) 
i la conducció autònoma són exemples 
d’aquests reptes. A més dels desafiaments 
tecnològics, el desenvolupament de la Indús-
tria 4.0 obliga a una adaptació contínua a les 
demandes de mercat (vigilància estratègica), 
una gestió integral de la cadena de submi-
nistrament, recursos humans qualificats i 
competents i una intensa col·laboració vir- 
tuosa amb l’ecosistema d’innovació (mesu-
rada en l’increment dels projectes de recerca, 
patents i resultats obtinguts en les aplica- 
cions tecnològiques).

 æ Seguir apostant per la transformació agro- 
alimentària, compatible amb la innovació, 
qualitat, sostenibilitat i identitat territorial. 
L’accés a valuoses matèries primeres, les 
infraestructures hidràuliques, el prestigi 
associat a la marca navarresa i la bona trajec-
tòria de les empreses d’alimentació navarre-
ses (amb productes de qualitat posicionats 
en el mercat), entre altres factors, fan possi-
ble seguir creixent. Però per augmentar la 
rendibilitat, el valor afegit i la projecció inter-
nacional, el sector agroalimentari necessita 
avançar en termes d’innovació (intensificant 
la transferència en investigació biotecnolò-
gica i en tecnologies creuades amb altres 
camps afins), d’orientació constant a les ten-
dències de consum (aliments funcionals i 
saludables, quarta i cinquena gamma) i de 

157 L’Institut Navarrès de Tecnologies i Infraestructures Agroalimentàries (INTIA) s’ocupa de la promoció i dinamitza-
ció dels productes de les diferents denominacions de qualitat i la marca Reyno Gourmet.

diferenciació en el mercat. En aquest últim 
capítol és essencial reforçar les accions de 
valorització i promoció de les denominacions 
de qualitat integrades en la marca Reyno 
Gourmet157. Així mateix, aquestes produccions 
de qualitat, juntament amb l’agricultura eco-
lògica, són rellevants per augmentar la rendi-
bilitat de les explotacions agropecuàries, un 
punt crític que cal no descuidar, ja que condi-
ciona la viabilitat de tot el sector (la indústria 
alimentària sense agricultors retrocediria en 
termes de qualitat, singularitat i valor terri-
torial). 

 æ Fomentar l’obertura exterior i internaciona-
lització dels sectors navarresos. Seguint les 
petjades del Pla internacional de Navarra 
(PIN3), l’èxit econòmic del sector exterior està 
lligat a l’augment del nombre d’empreses 
exportadores i al valor exportat aconseguit 
pels sectors estratègics, així com a l’atracció 
d’inversions estrangeres en projectes produc-
tius. Amb aquestes comeses, els eixos del Pla 
aborden la governança i el lideratge (projec-
ció i xarxes internacionals), suport als proces-
sos d’internacionalització de les empreses 
navarreses, als mercats prioritaris i al talent 
internacional, les mesures i accions de les 
quals és convenient reforçar i seguir. La poten-
ciació del sector exterior també requereix una 
millora de l’accessibilitat en els sistemes de 
transport. Al respecte, la prevista integració en 
la Xarxa Transeuropea de Transport, combi-
nada amb l’Estratègia Logística de Navarra 
2018-2028, ofereixen un marc favorable d’ac- 
tuació per propiciar un sector logístic avançat, 
que aprofiti les funcions de nexe entre els cor-
redors Atlàntic i Mediterrani. Per això, és essen-
cial prioritzar les infraestructures de transport 
ferroviari de mercaderies (adequació de les 
terminals navarreses, la permeabilitat ferrovià-
ria de les àrees industrials i logístiques), junta-
ment amb el foment dels serveis intermodals i 
les sinergies amb les cadenes de producció i 
logística de les empreses.
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estratègia ofensiva

Finalment, una estratègia ofensiva vol fer reali-
tat les oportunitats existents de desenvolupa-
ment econòmic i social recolzant-se en les 
fortaleses constatades.

fortaleses i oportunitats

Navarra ha estat pionera en els sectors 
eòlic i biomèdic, al voltant dels quals  
ha fructificat un valuós ecosistema d’in-
novació. De manera complementària, 
s’està apostant per les energies reno-
vables i l’economia circular. Tot això fa  
que Nava rra estigui més avançada  
(con text nacional) en la transició cap a un 
model productiu especialitzat en activi-
tats punteres i sostenibles.

 
La indústria eòlica i la biomedicina són exem-
ples d’activitats punteres que afavoreixen el 
creixement empresarial i posicionen Navarra al 
mapa mundial. Les energies renovables i les 
activitats de l’economia circular són un mitjà 
per avançar cap a un sistema econòmic més 
sostenible i eficient en la valoració i l’aprofita-
ment dels recursos locals, que al seu torn afavo-
reixen les oportunitats de desenvolupament 
territorial.

Entre les possibles vies d’acció per desencade-
nar l’estratègia ofensiva cal subratllar les 
següents:

 æ Un clúster biomèdic europeu. Navarra és un 
referent nacional en investigació biomèdica i 
indústria farmacèutica. Però també aspira a 
convertir-se en un pol europeu en biomedi-
cina o biotecnologia vermella. Per això, 
compta amb centres d’investigació punters i 
un dinàmic teixit empresarial. L’empresa 

158 Al respecte, l’Institut d’Investigació Sanitària de Navarra (IdiSNA) està afavorint la interconnexió dels diversos 
actors de la cadena de valor del sector biomèdic.
159 En aquest sentit, el Pla energètic de Navarra (PEN 2030) és ambiciós, ja que planteja triplicar l’actual potència 
instal·lada de renovables (fins a arribar als 3.000 MW).

Cinfa (líder nacional en vendes de genèrics) i 
el Centre d’Investigació Mèdica Aplicada 
(CIMA) vinculat a la Universitat de Navarra 
han exercit de vectors, a partir dels quals 
s’han multiplicat les empreses de base tec-
nològica (processos spin-off ). Al seu torn, el 
sector biomèdic es retroalimenta del sòlid 
sistema de salut públic i privat de Navarra, 
reconegut pel prestigi dels seus professio-
nals i la qualitat dels serveis que ofereix. 
Aprofundir en la integració de la triple hèlix158 
(funcionament en xarxa i clúster) i augmen-
tar la projecció internacional (espai europeu) 
són aspectes crítics per al futur del sector 
biomèdic navarrès.

 æ Impuls de les energies netes i descarbonit-
zació de l’economia. Navarra va demostrar 
al món el potencial de l’energia eòlica a ter-
res d’interior (onshore). El talent empresarial 
i el decidit suport institucional va produir 
un vertiginós desenvolupament del sector 
eòlic durant la primera dècada de segle xxi, 
que va possibilitar assolir de manera precoç 
la meta europea d’energies renovables per 
al 2020. L’objectiu actual implica superar la 
paràlisi derivada dels anys de crisi i la “mora-
tòria verda” i tornar a ser líders en energia 
eòlica i avançar en altres renovables (solar i 
biomassa, preferentment), així com esten-
dre l’autoconsum i la generació distribuï- 
da159. Aquest horitzó d’expansió requereix 
anar acompanyat d’un desenvolupament 
paral·lel de les infraestructures elèctriques 
que garanteixi poder comercialitzar l’exce-
dent d’energia renovable. El sector eòlic va 
més enllà de la generació elèctrica, i des del 
principi ha incorporat tota la cadena de valor 
(enginyeria, tecnologia, fabricació avançada). 
Navarra acull empreses líders del sector eòlic 
en l’àmbit mundial, amb unitats de fabricació 
avançada i departaments d’R+D+I que pro-
porcionen un avantatge competitiu. Però els 
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actuals processos de fusió de les grans com-
panyies poden afectar aquesta continuïtat. 
Prevenir possibles deslocalitzacions implica 
mantenir i millorar les condicions favorables 
per al creixement del sector (suport institu-
cional, suports tecnològics i agrupació inno-
vadora del sector a través d’Enercluster). La 
promoció de les energies netes és també la 
principal basa per complir els compromisos 
adquirits en la reducció dels gasos d’efecte 
hivernacle i arribar a un model socioeconò-
mic baix en carboni160, a més d’un estalvi 
econòmic (recursos endògens) i generar 
beneficis territorials (nínxol d’activitat per al 
desenvolupament rural). 

160 L’Estratègia Navarra contra el Canvi Climàtic (en fase d’elaboració) és l’eina per dur a terme aquesta transició.

 æ Ser un referent de l’economia circular. A més 
de les renovables, la transició cap a un model 
econòmic sostenible se sosté en l’impuls de 
l’economia circular (EC). En aquest sentit, 
l’Agenda navarresa per al desenvolupament 
de l’EC traça el camí a seguir en la gestió 
sostenible i eficient dels recursos naturals, 
la reducció de residus i la seva valorització i 
el consum responsable en els sectors públic 
i privat.

En el següent quadre es resumeixen de manera 
esquemàtica les mesures que s’han descrit 
anteriorment.

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

Estratègia defensiva
(Debilitats i amenaces)

Estratègia proactiva
(Debilitats i oportunitats)

Programa estratègic
d’activació i anticipació 

æ Reforç de les polítiques actives d’ocupació, més 
eficaces en termes d’ocupabilitat i qualitat de 
l’ocupació, i més sensibles socialment.

æ Integració de la població d’origen estranger, 
tant en l’àmbit educatiu com en el laboral, 
l’econòmic i el de participació ciutadana. 

æ Polítiques de reequilibri territorial, dissenyades 
per minimitzar els processos de despoblament  
i declivi sociodemogràfic dels municipis rurals 
navarresos. 

Programa estratègic
d’activació per a les oportunitats

æ Adaptació del sistema educatiu a les demandes 
del teixit econòmic, prioritzant la Formació 
Professional Dual i aprofitant la formació 
tècnica universitària.

æ Promoció del talent innovador, incidint en la 
detecció precoç i promoció educativa contínua  
i les iniciatives de retenció i atracció de talent.

æ Domini de l’anglès i del plurilingüisme, 
consolidant les polítiques educatives i 
mobilitzant més recursos per perfeccionar les 
habilitats lingüístiques.
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Línies d’acció estratègica per al progrés de Navarra 
Metodologia de “projecte pilot – demostració – avaluació – rèplica” 

ESTRATÈGIA REACTIVA
(Fortaleses i amenaces)

ESTRATÈGIA OFENSIVA
(Fortaleses i oportunitats)

Programa estratègic
d’oferta de valor davant els riscos

æ Esforç en R+D+I, que permeti a Navarra 
posicionar-se entre les regions innovadores 
fortes. Augment sostingut de la despesa en 
R+D+I i impuls de la generació, la valoració i 
l’aplicació del coneixement científic.

æ Indústria 4.0. i lideratge tecnològic de la 
indústria de l’automòbil. Fabricació 4.0, 
generació de nous productes competitius, 
adaptació contínua a les demandes del mercat, 
competència professional i col·laboració 
innovadora.

æ Transformació agroalimentària, compatible 
amb la innovació, qualitat i identitat territorial. 
Més valor afegit i projecció internacional. 

æ Obertura exterior i internacionalització dels 
sectors navarresos. Més empreses exportadores 
i valor exportat, i atracció d’inversions 
estrangeres productives. Suport a la 
internacionalització de les empreses. 
Posicionament estratègic en les xarxes de 
transport i desenvolupament logístic. 

Programa estratègic
d’excel·lència per al progrés

æ Clúster biomèdic punter, reconegut a Espanya, 
que aspira a convertir-se en un pol europeu en 
biomedicina o biotecnologia vermella. 
Aprofundir en la integració de la triple hèlix 
biomèdica i augmentar la projecció en l’espai 
europeu.

æ Energies netes i descarbonització de l’economia. 
Recuperar el lideratge en energia eòlica i avançar 
en altres renovables. Complir els compromisos 
adquirits en la reducció dels gasos d’efecte 
hivernacle i arribar a un model socioeconòmic 
baix en carboni. 

æ Referent de l’economia circular. A partir de 
l’Agenda navarresa per al desenvolupament de 
l’EC, avançar en la gestió sostenible i eficient 
dels recursos naturals, la reducció de residus i la 
seva valorització i el consum responsable.
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5. CONCLUSIÓ
El balanç socioeconòmic posa de manifest els 
principals reptes que ha de superar la Comuni-
tat Foral, tenint en compte les seves debilitats, 
però, sobretot, remarcant i explotant les seves 
fortaleses. 

Com la resta del país, Navarra s’enfronta a un 
escenari demogràfic preocupant, condicionat 
per les inèrcies del declivi natural i de l’enve-
lliment. El notable creixement de la població 
recent es va sostenir per l’atracció migratòria 
(especialment exterior), però les previsions de 
futur són més modestes o incertes, de manera 
que es reduiran sensiblement les possibilitats 
de seguir creixent. La problemàtica sociodemo-
gràfica s’exacerba en el medi rural, a causa del 
llast d’una estructura predominant de petits 
municipis d’escassa viabilitat socioeconòmica 
i un prolongat buidament que condueix a un 
desert demogràfic en àmplies àrees del terri-
tori. Les solucions per corregir aquestes ten-
dències impliquen continuar desenvolupant el 
teixit econòmic de la regió, per així generar més 
riquesa i multiplicar les oportunitats d’ocupa-
ció. Això ha de complementar-se amb les políti-
ques de cohesió social i de reequilibri territorial 
necessàries per garantir, entre altres factors, 
una bona integració de la població estrangera, 
la reducció de la bretxa socioeconòmica entre 
l’àmbit urbà i el rural i una fortalesa més gran 
de les funcions de capçalera comarcal dels 
nuclis intermedis.

En matèria d’infraestructures estratègiques de 
transports, la concreció a Navarra del Corredor 
mixt d’alta velocitat Atlàntic-Mediterrani per-
metria fer un salt qualitatiu en les comunica-
cions interregionals i la integració en la xarxa 
transeuropea, a més d’ampliar les oportuni-
tats per desenvolupar un sistema intermodal 
(menor dependència del transport per carre-
tera) i les funcions logístiques avançades, que 
redundin en un sector exterior més competi-
tiu. En transport aeri, cal conservar la connexió 
amb el hub aeroportuari de Madrid i, a més de 
Frankfurt, explorar altres possibles connexions 

amb metròpolis europees que augmentin la 
integració en l’espai econòmic europeu. Així 
mateix, l’articulació d’un territori amb diverses 
realitats implica progressar en la cohesió socio-
econòmica, no només amb infraestructures de 
transport convencionals, sinó cada vegada més 
a través de les xarxes telemàtiques i dels serveis 
digitals que afavoreixin la cohesió socioterrito-
rial, de manera que millori la qualitat de vida 
i s’ampliïn les oportunitats sociolaborals dels 
habitants del medi rural. 

La productivitat de la comunitat navarresa se 
situa per sobre de la mitjana de la UE-28, a prop 
d’economies com la britànica. De cara al futur, 
ha d’apropar-se més al nivell de les regions 
europees avançades. Això requereix capitalitzar 
els progressos realitzats en els àmbits científic i 
tecnològic, i aprofitar de manera més eficaç els 
recursos humans, incidint en la qualificació pro-
fessional i la promoció del talent.

El mercat laboral és un àmbit crític, la proble-
màtica del qual perjudica la cohesió social i el 
funcionament del sistema econòmic. L’objec-
tiu és tornar a una situació de plena ocupació, 
però sense deixa enrere la qualitat, i combatre la 
precarietat o la dificultat d’inserció que afecten 
de manera aguda als col·lectius més vulnera-
bles ( joves, dones, persones aturades de llarga 
durada, immigrants i segones generacions). 

La progressiva integració en l’economia global 
s’aprecia en el dinamisme del sector exterior. 
Navarra és líder en obertura exterior i les expor-
tacions es mouen en màxims històrics. Les 
empreses navarreses van fer front a la caiguda 
del mercat intern durant la crisi, i es van reinven-
tar i projectar amb èxit en els mercats interna-
cionals. De cara al futur, els sectors exportadors 
han de seguir progressant en termes de diver-
sificació geogràfica (mercats emergents fora 
d’Europa) i de productes (innovadors, singulars, 
de més qualitat i valor afegit) que permetin créi-
xer en un entorn cada vegada més competitiu 
i complicat per les tensions proteccionistes, i 
ser més creatius a l’hora de canalitzar els fluxos 
d’inversió estrangera en projectes productius o 
de reindustrialització.
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El lideratge assolit en les empreses de l’auto-
mòbil, l’eòlica i la biofarmacèutica són proves 
excel·lents que Navarra pot i sap competir a 
escala global. La planta de producció de la mul-
tinacional Volkswagen i l’especialització a tota 
la cadena de valor del sector de l’automòbil són 
el principal actiu industrial i motor econòmic 
regional. Navarra també va demostrar al món 
el potencial de l’energia eòlica a terres d’interior 
(onshore) i va generar alhora una potent indús-
tria eòlica que congrega els gegants del sector. 
El dens ecosistema biomèdic i les iniciatives 
empresarials pioneres s’han forjat en promete-
dores empreses de base tecnològica. 

La Comunitat Foral ha de seguir apostant pels 
sectors on exhibeix avantatges competitius 
clars, és a dir, l’automòbil i la mecatrònica, els 
béns d’equipament, l’agroalimentari i la biome-
dicina. El desenvolupament d’aquestes activi-
tats dependrà de la millora contínua del sistema 
d’innovació regional (en termes d’excel·lència 
investigadora), la transferència tecnològica, la 
interconnexió dels agents i la projecció en l’es-
pai europeu. Així mateix, com a la resta del país, 
la capacitat d’innovació està restringida per 
l’estructura empresarial atomitzada i, en con-
seqüència, les agrupacions d’empreses innova-
dores o estructures clúster són l’alternativa. Tot 
això ha de confluir en empreses més adaptades 
o preparades per assumir els reptes disruptius 
que comporta la Quarta revolució industrial 
(la digitalització i la Indústria 4.0, entre els 
més prioritaris). La llarga trajectòria d’entesa i 
col·laboració entre el Govern Foral i els agents 
socioeconòmics, juntament amb les diverses 

iniciatives empreses, pot fer que aquesta cursa 
estigui més plena d'èxits que de fracassos.

Altres sectors per potenciar es relacionen amb 
l’economia circular i el turisme, per les seves 
òptimes perspectives de desenvolupament i 
per la seva contribució a un model econòmic 
més verd i sostenible. De manera complemen-
tària a l’especialització en energies renovables 
i l’objectiu d’un futur amb zero emissions, l’es-
tratègia ambiental promou l’economia circu- 
lar i la gestió sostenible dels recursos. Les acti-
vitats tu rístiques amb més perspectives de 
desen volupament a Navarra es relacionen amb 
la posada en valor del ric patrimoni natural i  
cultural, amb un enfocament sostenible i un 
influx territorial positiu. El turisme rural i natu-
ral, el gastronòmic i l’enològic són alguns for-
mats il·lustratius.

Totes aquestes conclusions, recollides a partir 
de l’anàlisi econòmica estructural de la comu-
nitat, així com de l’opinió dels principals agents 
locals fins a setembre de 2019, són clau per 
afrontar amb èxit la recuperació econòmica a 
la qual s’enfronta la Comunitat Foral de Navarra 
a conseqüència de l’impacte de la pandèmia 
de la COVID-19. L’aturada d’activitat derivada 
d’aquesta crisi i els seus efectes sobre l’econo-
mia reforcen la necessitat de replantejar i enfor-
tir les estratègies econòmiques de Navarra, 
que aconsegueixin superar els reptes descrits 
anteriorment, accentuats durant aquesta crisi, 
aprofitant el ventall de fortaleses que ofereix la 
comunitat.
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Agraïments

En l’elaboració de la present edició del Diagnòs-
tic Estratègic de la Comunitat Foral de Navarra 
cal destacar la inestimable aportació d’un elenc 
d’agents d’especial rellevància a la comunitat. 
Les seves opinions s’han recollit a partir d’en-
trevistes individuals fetes el setembre de 2019. 
L’experiència i el coneixement que han apor-
tat els entrevistats han dotat aquest estudi de 
valuoses orientacions generals i específiques 
per tal de descriure i caracteritzar la realitat de 
la comunitat. És per aquest motiu que volem 
agrair amb sinceritat a tots ells la contribució 
que han fet a aquest projecte:

•  Manuel Ayerdi, conseller de Desenvolupa-
ment Econòmic i Empresarial del Govern de 
Navarra.

•  Pablo Ayesa Pascual, director general del Cen-
tre Nacional d’Energies Renovables (CENER). 

•  Roberto Lanaspa Martínez, president de l’As-
sociació Clúster d’Automoció de Navarra i 
vicepresident a Europa Occidental de Schne-
llecke. 

•  Maite Muruzábal, directora de la Fundació 
del Grup AN i exgerent i actual vicepresi-
denta del Clúster Agroalimentari de Navarra 
Nagrifood.

•  José Antonio Sarría, expresident de la Confe-
deració d’Empresaris de Navarra (CEN).

•  Javier Taberna, president de la Cambra de 
Comerç i Indústria de Navarra.

•  Ana Ursúa, directora general de l’Associació 
de la Indústria de Navarra (AIN).
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Col·lecció Comunitats 
Autònomes
Diagnòstic estratègic  
que pretén contribuir  
a un millor coneixement  
de la complexa realitat 
economicoterritorial 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 les Canàries
12.  L’economia de la Comunitat Autònoma 

d’Extremadura
13.  L’economia de la Comunitat Autònoma 

de Castella-la Manxa
14.  L’economia de la Comunitat Autònoma 

de La Rioja
15.  L’economia de la Comunitat Foral  

de Navarra 

CaixaBank Research té com a objectiu 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 
principals sectors d’activitat a 
Espanya, a partir de l’anàlisi 
dels principals indicadors 
econòmics  
i del big data.

Turisme
Informe Sectorial

2n semestre 2020 L’any més dur  
per al sector turístic

Resum  
executiu de les  

perspectives del sector

ESPECIAL COVID-19:  
L’impacte de la crisi i les  
dades de la recuperació

Tendències globals:  
així evolucionarà  

el turisme

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

C o m u n i t a t  F o r a l  d e  N a v a r r a :
d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c
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ICIE
Anàlisi dels punts forts i dèbils 
de 67 països, amb l’objectiu de 
determinar-ne l’atractiu per a 
la internacionalització de  
les empreses espanyoles.

Càtedra ”la Caixa”  
Economia i Societat
Classes magistrals i 
conferències per promoure 
la reflexió i el debat sobre els principals 
reptes econòmics i socials.

Seguiu-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.
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Economia espanyola  
La facturació de les empreses espanyoles va millorar al juliol. La xifra de negocis del sector industrial va avançar un 
6,5% intermensual, fet que va moderar la caiguda interanual de l’indicador i el va situar en el –19,0% (mitjana mòbil 
de tres mesos), per sobre del registre del juny (–28,8%). Així mateix, l’indicador homòleg per al sector serveis també 
va moderar la seva caiguda interanual, fins al 22,1% (–31,3% al juny). Per la seva banda, l’INE va revisar a l’alça la 
caiguda del PIB en el 2T 2020, en +0,7 p. p. respecte a la dada que havia publicat a finals de juliol. Amb tot, la reculada 
de l’economia espanyola en els mesos d’abril a juny es va situar en un històric 17,8% intertrimestral.  

Continua la millora del saldo comercial espanyol de la mà d’unes febles importacions. El dèficit de la balança de 
béns es va situar en el 2,0% del PIB (acumulat de 12 mesos), fet que suposa una millora de +0,75 p. p. respecte a un 
any abans. La millora del dèficit es deu a la forta reculada de les importacions (–7,9% interanual, acumulat de 12 
mesos), per sobre del de les exportacions (–7,0%), davant d’una demanda interna greument afectada per la pandèmia 
i el descens del preu del petroli (respecte a fa un any). 
 

La taxa de morositat a Espanya va augmentar lleugerament fins al 4,72% al juliol (4,67% al juny). Aquest increment 
mensual, però, es va produir per una disminució del saldo de crèdit i no per un augment del saldo dubtós. Amb tot, 
es tracta d’una tendència que anirà a més en els propers mesos, principalment davant del previsible augment del 
saldo dubtós per l’efecte de la COVID-19 i amb la fi de les moratòries. En aquest sentit, cal destacar l’increment de la 
morositat del consum ja registrat: del 4,35% a finals del 2019 fins al 5,58% en el 2T 2020, amb un augment del saldo 
de crèdit dubtós del 25%. 
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Pols Econòmic
Informe que analitza  
i interpreta els indicadors 
econòmics més rellevants 
publicats durant els últims set 
dies.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

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






	Página en blanco
	Página en blanco



