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Presentació

L’objectiu d’aquest volum de la col·lecció “Comunitats Autònomes” és oferir un diagnòstic estratègic 
de La Rioja en què s’analitzen els punts forts i les oportunitats, però també els punts febles i les ame-
naces a què s’enfronta la regió. Seguint la metodologia dels volums anteriors, a l’informe es fa una 
radiografia detallada de l’economia riojana mitjançant la descripció dels seus diferents components 
socioeconòmics i es recalquen especialment els processos demogràfics, territorials, econòmics, tec-
nològics i mediambientals. El nostre objectiu últim és aportar solucions que permetin a La Rioja 
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 d’aprofitar i intensificar els punts forts actuals, 
com són el lideratge del sector vitivinícola, l’especialització en la indústria manufacturera i el dina-
misme del sector exterior, sense deixar d’afrontar els punts febles més acusats i les principals ame-
naces a què s’exposa La Rioja, com són el repte demogràfic, la insuficient projecció del sistema 
d’innovació regional en el teixit empresarial o la necessitat de potenciar la innovació en les empreses 
manufactureres per incorporar talent. 

L’amplitud i complexitat d’aquests i altres desafiaments que es tenen en compte requeriran la coo-
peració publicoprivada, i també el concurs dels agents socials de la regió. S’ha valorat el fort compro-
mís de l’Administració autonòmica i de les institucions que operen a la regió1 en l’impuls d’iniciatives 
de desenvolupament regional, així com la receptivitat del teixit empresarial per donar-hi suport. 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 regionals. 

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 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. 

La realització d’aquest estudi va finalitzar el gener de 2020, moment previ a l’aparició de la pandèmia 
mundial de la COVID-19 a Espanya i a la resta d’Europa. En aquest sentit, les conclusions que es des-
taquen aquí adquireixen un paper protagonista en la recuperació econòmica i renovació estratègica 
de La Rioja. 

Confio sincerament que aquest volum pugui cobrir de manera efectiva el debat sobre la situació 
actual de La Rioja i que sigui el punt de partida per articular les polítiques econòmiques que perme-
tin aprofitar un futur replet de reptes i oportunitats.

Enric FErnándEz
Economista en cap de CaixaBank

1 Encapçalades per l’Agència de Desenvolupament Regional (ADER), la Federació d’Empreses Riojanes (FER) i la  
Universitat de La Rioja (UR).
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1. Introducció
El propòsit d’aquest diagnòstic és contribuir al 
creixement estratègic de La Rioja i aportar una 
imatge fidedigna i de conjunt de la regió. L’anà-
lisi es basa tant en les estadístiques oficials dis-
ponibles com en els documents més rellevants 
publicats recentment, i especialment en els 
resultats d’un gran nombre d’entrevistes man-
tingudes amb agents riojans representatius del 
món empresarial, social i institucional. Es tracta 
de promoure un exercici de reflexió que trans-
cendeixi l’esquema tradicional de comparativa 
regional i s’endinsi en la recerca de solucions 
que permetin a la regió avançar cap a la conse-
cució 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 i que constitueixen el 
suport sobre el qual s’estableixen les activitats 
productives de La Rioja. En primer lloc, s’analit-
zen els processos demogràfics i territorials, on 
es duen a terme simultàniament processos 
divergents (polarització de la capital versus des-
poblament de les àrees rurals). A continuació, 
s’estudien els sistemes de transport terrestres i 
es destaca el paper estratègic de la regió a l’Eix 
de l’Ebre, sense obviar els retards acumulats en 
la concreció d’infraestructures estratègiques 
(carreteres d’alta capacitat i d’alta velocitat), o el 
transport aeri. En tercer lloc, en aquest mateix 
capítol s’estudien els processos econòmics dels 
últims anys mitjançant l’anàlisi de les principals 
variables riojanes, com ara el PIB, l’ocupació, el 
sector exterior, el sector públic o els indicadors 
de preus i salaris. 

Al llarg del tercer capítol s’aprofundeix en els 
sectors i les àrees sensibles de l’economia rio-
jana, 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 sectorial. En segon lloc, es tracta 
l’estructura empresarial i la capacitat d’empre-
nedoria de la regió. Al tercer apartat es tracta el 
tema de la innovació i la societat del coneixe-
ment, se’n indiquen els avenços principals en 
els àmbits públic i empresarial, es ressalten els 
actors i les estructures que conflueixen en el 
Sistema d’Innovació Riojà i també s’identifi-
quen els sectors amb més potencial de clus-
terització. Per acabar, es mostren les tendències 
relatives a la sostenibilitat ambiental i se n’ana-
litzen els indicadors i les iniciatives regionals 
principals.

Al capítol quart, es tracta l’anàlisi estratègica de 
La Rioja a partir de les derivades i dels punts 
d’interès principals obtinguts del diagnòstic 
realitzat als capítols anteriors i s’elabora una 
matriu de punts febles, amenaces, punts forts i 
oportunitats (DAFO) que ajudi a identificar les 
possibles línies d’acció que contribueixin al pro-
grés regional. Per a això, s’han tingut en compte 
les opinions i els punts de vista dels agents 
entrevistats, que han servit per enriquir 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. 

Per acabar, al cinquè capítol, s’inclouen les con-
clusions principals que es desprenen de l’anàlisi 
estratègica realitzada i la seva reinterpretació 
en termes d’escenaris desitjables i, a la vegada, 
versemblants per a La Rioja.

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, 
econòmics i 
institucionals

2.1. Poblament i territori

La integració a l’Eix de l’Ebre i l’adquisició de l’es-
tatus de comunitat autònoma han estat claus 
per al desenvolupament socioeconòmic de La 
Rioja. Els fluxos migratoris han sustentat el crei-
xement de la població de les últimes dècades. 
Però en observar l’actual fase restrictiva deri-
vada de la pèrdua d’atracció exterior, les petja-
des d’un passat d’emigració i de despoblament, 
l’escassa natalitat i el procés d’envelliment con-
dicionen el futur de la regió.

La situació és complexa, producte de la combi-
nació de processos divergents. La Rioja urbana 
que ha crescut a un ritme propi de les regions 
espanyoles més dinàmiques se superposa amb 
La Rioja rural, envellida com altres regions d’inte-
rior. Expressat de manera territorial: la polaritza-
ció en la puixant àrea metropolitana de Logronyo 
i altres nuclis secundaris al voltant de la vall de 
l’Ebre contrasta amb el despoblament i la manca 
de viabilitat socioeconòmica dels petits munici-
pis rurals (i de forma encara més extremada en 
les àrees de serralades perifèriques).

2.1.1. Anàlisi demogràfica

La Rioja no es va beneficiar de l’expansió demo-
gràfica que es va produir en les primeres dèca-
des del desenvolupisme espanyol. Entre 1950 i 

2 Entre 1950 i 1970, la població del municipi de Logronyo va augmentar un 69,3%.
3 En aquest període de temps, la població de Castella i Lleó i d’Extremadura es va contraure un 5,5% i un 6,3%, res-
pectivament. El creixement de La Rioja també va ser significativament superior a l’experimentat per Aragó (4,1%) i 
Castella-la Manxa (1,3%).
4 La sisena comunitat autònoma que més va créixer en la dècada entre 2001 i 2011, un 19,4%, únicament superada 
per regions del litoral mediterrani (Illes Balears, Múrcia i Comunitat Valenciana), Madrid i Castella-la Manxa.

1970 la població de La Rioja només va incremen-
tar un 2,1%, davant el 20,8% del conjunt del país. 
La crisi de les activitats agropecuàries tradicio-
nals i la manca d’alternatives industrials van 
influir en l’estancament dels anys cinquanta i 
seixanta. El desenvolupament urbà de Logronyo 
va ser insuficient per pal·liar l’evolució demogrà-
fica derivada de l’èxode rural i la sortida dels 
habitants de La Rioja a altres regions (preferent-
ment cap al País Basc, Madrid, Catalunya i la ciu-
tat de Saragossa). De fet, sense comptar el 
creixement de la capital de La Rioja2, la resta de 
la regió va perdre un 16,6% dels seus habitants.

L’enlairament demogràfic de La Rioja es va 
postergar a l’últim quart del segle xx, des-
prés de dècades d’estancament i èxode rural.

Malgrat això, a partir dels anys setanta, la moder-
nització de les activitats agràries (liderades pels 
sectors vitícola i hortícola), l’impuls industrial, el 
desenvolupament dels transports i la integració en 
l’Eix de l’Ebre, així com l’auge progressiu dels ser-
veis al voltant de la ciutat de Logronyo (reforçats 
després d’aconseguir el rang de capital autonò-
mica el 1982) van impulsar l’enlairament demogrà-
fic regional. D’aquesta manera, del feble augment 
de la població en els anys seixanta (1,8%), es va pas-
sar a un fort creixement del 8,3% entre 1970 i 1981, 
de manera que es va aproximar a l’increment mitjà 
espanyol. La població resident a La Rioja va aug-
mentar un 15,2% entre 1970 i 2001, per sota de la 
mitjana espanyola (21,1%), però va deixar enrere la 
paràlisi de les dècades precedents, i va escapar del 
declivi que van patir altres regions de l’interior3.

La Rioja es posiciona entre les regions 
líders de l’expansió sociodemogràfica de 
començaments del segle xxi4.
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Tenint en compte el seu entorn territorial, La 
Rioja despunta pel seu creixement demogràfic 
més gran. Entre 1999 i 2019 la població de La 
Rioja va augmentar un 19,4%, lleugerament per 
sota de la de Navarra (21,5%), gairebé quatre 
vegades més que la del País Basc (5,1%) i el doble 
que la d’Aragó (11,1%). En els anys de més expan-
sió, entre 1999 i 2009, La Rioja va capitanejar 
l’increment (21,3%), per sobre d’altres territoris 
de l’Eix de l’Ebre (Navarra, Àlaba i Saragossa). En 
el següent decenni, 2009-2019, marcat per la 
crisi econòmica, l’evolució de la població de La 
Rioja és negativa, davant la caiguda més contin-
guda d’altres territoris veïns (Navarra i Àlaba), 
encara que de moment no experimenta el fort 
retrocés dels territoris d’interior pertanyents a 
l’anomenada “Espanya buidada”. 

5 De 16 naixements per cada 1.000 habitants el 1975, la taxa bruta de natalitat es va reduir al 7,6 el 1995.

Les dècades d’èxode rural i emigració, 
sumades als canvis socials i al procés d’en-
velliment de la població, han debilitat la 
capacitat de creixement natural de la 
població de La Rioja.

La taxa de creixement vegetatiu va entrar en 
números vermells en els anys noranta, és a dir, 
les defuncions superaven els naixements. A 
més de les transformacions experimentades 
pel conjunt de la societat espanyola, la intensa 
contracció de la taxa de natalitat5 s’explica per 
la disminució de les generacions joves regis-
trada a les dècades d’emigració de La Rioja. 
D’aquesta manera, el 1999 el creixement vege-
tatiu negatiu va assolir la taxa d’1,8 per 1.000 
habitants, 2 punts per sota de la mitjana espa-
nyola (0,2). 

Evolució de la població de La Rioja vs. Espanya (1950-2019)
Variació per períodes. En % 

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE. 
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Comparativa de l’evolució de la població de La Rioja en el seu entorn 
territorial  
Creixement mitjà anual per dècades. En %

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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Amb el canvi de segle, l’entrada de població jove 
immigrant va contenir l’envelliment de l’estruc-
tura d’edats i va influir en el rebot del creixe-
ment vegetatiu, de manera que es va arribar a 
un pic de 2 per cada 1.000 habitants el 2008, 
convergint així amb la mitjana espanyola. No 
obstant això, l’impacte de la crisi econòmica en 
la disminució dels naixements i el cessament 
dels fluxos d’atracció migratòria han conduït al 
mínim històric de 2018, amb una taxa negativa 
de 2,8 per cada 1.000 habitants6, 1,7 punts més 
regressiva que la mitjana del país. 

La regressió de la piràmide demogràfica 
s’ha accentuat en paral·lel al procés 
d’envelliment i a la manca de capacitat de 
resposta natural.

6 En aquell any, la taxa de natalitat es limita a 7,4 per cada 1.000 habitants, mentre que la taxa de mortalitat s’eleva 
a 10,3 per cada 1.000.

Comparant l’estructura d’edats de 1999 i 2019, la 
població entre 15 i 34 anys ha baixat un 19,6% 
(15.275 joves menys). Així mateix, la seva contribu-
ció es redueix al 19,8%, quan dues dècades abans 
s’aproximava a un terç de la població (29,4%). En 
el sentit contrari, l’interval entre 40 i 59 anys (ocu-
pat per les anomenades generacions del baby 
boom, nascudes entre els anys 1960 i 1979) s’ha 
incrementat un 50,1% (33.149 persones més) i la 
seva participació arriba al 31,4% (6,4 punts més 
que el 1999). Per la seva banda, la població més 
gran de 65 (i més) anys ha augmentat un 29,1% i 
el seu pes demogràfic (20,9%) supera ja al del 
grup de joves. 

A més, l’envelliment de la població s’aprecia de 
forma més aguda en el grup d’edat de 80 i més 
anys –o “quarta edat”–, la més dependent i que 
més serveis assistencials demanda, que ha 

0

Piràmide demogràfica de La Rioja (1999-2019)

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE. 
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augmentat un 89,9%. Una dada positiva és 
que s’ha evitat la regressió de la base de la 
piràmide, ja que l’interval entre 0 i 14 anys ha 
incrementat un 31%, encara que la seva repre-
sentativitat gairebé no ha variat (14,5% de la 
població, 1,3 punts més que el 1999) i es tracta 
d’un fenomen puntual lligat a la recuperació 
de la natalitat en els primers anys de segle xxi. 
Quant a la sex ratio, la feminització de la pobla-
ció total (103 dones per cada 100 homes) s’in-
tensifica en les generacions de 65 i més anys, 
per la seva longevitat més gran (125 dones per 
100 homes).

Els indicadors demogràfics, en general, són 
més desfavorables que la mitjana del país. La 
taxa d’envelliment frega el 21%, 1,7 punts més 
que la mitjana, tot i que la diferència és menys 
accentuada que fa dues dècades (3,6 punts). El 
declivi sociodemogràfic s’aprecia particular-
ment en la forta caiguda de la taxa de reem-
plaçament generacional, que el 2019 es limita 
al 70,3%, 78,1 punts menys que el 1999. En ter-
mes comparats, la taxa de tendència i la mater-
nitat són els únics indicadors que resisteixen 
de moment.

7 Les dades del padró de 2019 són amb data de l’1 de gener.
8 Pel que fa a això, els riojans de naixement que residien al País Basc sumaven 24.132 el 1999 (6.700 més que el 
2019), gairebé el doble que el nombre de bascos de naixement que residien a La Rioja (12.427).

Atesa la manca d’expectatives de recuperació 
endògena, els moviments migratoris són el 
fenomen demogràfic més rellevant per a l’evo-
lució de La Rioja. Per això, resulta essencial ana-
litzar els fluxos migratoris, tant de tipus intern 
–o interterritorial– com a escala internacional. 
Començant pel primer àmbit, el col·lectiu de 
nascuts a altres comunitats autònomes és de 
61.701 (padró de 20197), és a dir, el 19,5% dels resi-
dents de La Rioja. Però aquesta xifra la supera 
lleument el nombre de riojans de naixement 
que han emigrat i resideixen en altres regions 
espanyoles, 63.388. 

Al mapa de la pàgina següent es mostra l’inter-
canvi migratori amb altres comunitats autòno-
mes. El gruix dels intercanvis es produeix amb 
les regions veïnes (País Basc, Castella i Lleó, 
Navarra i Aragó) i els principals pols econòmics 
del país (Madrid i Barcelona). Els fluxos més 
rellevants s’han donat amb el País Basc, tant 
d’entrada com de sortida, amb un saldo negatiu 
de 2.495 persones, tot i que s’ha reduït en les 
últimes dècades pel procés de retorn (normal-
ment associat a les generacions més grans8). 
L’intercanvi més advers es produeix amb la regió 

Indicadors demogràfics de La Rioja (1999-2019)

1999 2019
Espanya La Rioja Espanya La Rioja

Dependència (a) 46,1% 48,3% 51,3% 54,9%
Envelliment (b) 16,8% 19,4% 19,3% 20,9%
Maternitat (c) 16,2% 15,4% 19,3% 20,0%
Substitució (d) 164,3% 148,4% 80,3% 70,3%
Tendència (e) 84,1% 86,6% 86,3% 85,5%

(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: Valculat a partir de les dades del Padró Municipal de 2018, INE.
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madrilenya, amb un saldo negatiu de 5.344 per-
sones. De fet, Madrid s’ha consolidat com el 
principal focus d’atracció per als emigrants de 
La Rioja, particularment per a les generacions 
joves9. 

Al costat del País Basc, Castella i Lleó és la 
regió que més residents ha aportat a La Rioja 
(14.937 i 14.840, respectivament). La Rioja s’ha 

9 El nombre de riojans de naixement que resideixen a la Comunitat de Madrid és de 9.209, fet que suposa multipli-
car per 3,4 la xifra de 1999.

beneficiat de l’emigració castellanolleonesa, 
amb un saldo positiu de 10.087 persones, 
especialment de les províncies de Sòria i Bur-
gos, que compensen en gran part el saldo 
negatiu amb altres territoris. Però cal apuntar 
que aquestes fonts migratòries per a La Rioja 
s’estan esgotant pel buidament i l’envelli-
ment de les províncies castellanolleoneses 
properes.
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El passat de terra d’emigració es pot rastrejar en 
el col·lectiu de riojans d’origen que viuen a l’es-
tranger. El 2019 sumen 19.77210 persones, una 
xifra relativament modesta (equival a un 6,2% 
de la població resident), però que s’ha duplicat 
respecte al 2009. La crisi econòmica ha influït 
en aquest repunt, amb la sortida de riojans fora 
d’Espanya a la recerca de millors oportunitats 
sociolaborals. Però aquest fenomen segueix 
estant estretament vinculat a les migracions 
històriques a Amèrica11, les contribucions de les 
quals es retroalimenten amb l’adquisició de la 
nacionalitat espanyola de les generacions joves.

La immigració estrangera ha revolucionat el 
panorama sociodemogràfic de La Rioja. Segons 
el padró de 2019, la població nascuda a l’estran-
ger concentra un 14,4% del total de residents, un 
percentatge semblant a la mitjana espanyola, i 
una dada significativa, tenint en compte que el 
1999 només representava un 1,8%. L’ascens de la 

10 Població que resideix a l’estranger inscrita en algun municipi de La Rioja a efectes electorals, segons el 
Padró de Residents a l'Estranger (PERE) de l’INE.
11 Amb dades per a 2019, Amèrica concentra el 76,7% del total de persones inscrites a La Rioja que resideixen a 
l’estranger, és a dir, un total de 15.156 persones, un 92,2% més que el 2009. Els països llatinoamericans del Con Sud  
–Argentina i Xile– són especialment rellevants (amb una quota del 33,3% i 21,3%, respectivament).

població d’origen estranger ha reduït el pes de 
la població nativa –riojans de naixement–, men-
tre que la proporció de migrants d’altres territo-
ris es manté sense grans canvis.

El creixement demogràfic de les dues últi-
mes dècades es va sustentar de forma 
exclusiva per les aportacions migratòries, 
preferentment d’origen estranger.

Les dades proporcionades per les Estadístiques 
de Variacions Residencials confirmen el diagnòs-
tic dels moviments migratoris. Entre 1998 i 2018, 
La Rioja va obtenir un saldo migratori favorable 
amb la resta del país de 6.204 habitants, cosa 
que modifica el tradicional perfil de terra de sor-
tida. El saldo migratori amb l’exterior és signifi-
cativament més voluminós (44.845 habitants), 
en línia amb la preponderància de la immigra-
ció estrangera. 
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Origen (naixement) de la població a La Rioja (1999-2019)
En % dels residents

Font: Padró Municipal, INE.
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El pes de la població estrangera supera la 
mitjana del país i és el col·lectiu que més 
influeix en l’evolució demogràfica de La 
Rioja.

El saldo total de les migracions interiors i exte-
riors va aportar a la regió 51.049 habitants, cosa 
que contrasta amb l’escassa contribució del 
creixement vegetatiu en aquest període (348 
habitants). No obstant això, la crisi econòmica 
ha debilitat greument els fluxos d’atracció 
migratòria. Si en nou anys, 2000-2008, carac-
teritzats per la bonança socioeconòmica, la 
regió va acumular un saldo migratori positiu de 
50.026 habitants (a raó de 5.558 per any), en els 
següents nou anys (2009-2017) el saldo va patir 
una pèrdua de 443 habitants. En els darrers anys 

12 En els últims tres anys registrats, entre 2016 i 2018, el saldo migratori va sumar 1.131 habitants, una xifra reduïda en 
comparació amb els increments observats en anys precedents (7.690 habitants el 2007).
13 Es van superar àmpliament els percentatges de Castella i Lleó (5,4%), País Basc (7,4%) i Navarra (9,8%).
14 En aquest any tan sols es comptabilitzaven 3.320 estrangers, que representaven un 1,2% de la població.
15 Pel que fa a això, van contribuir amb 33.722 habitants, gairebé el doble que l’increment registrat en els residents 
de nacionalitat espanyola (17.651).

el balanç migratori torna a moure’s en terreny 
positiu, en línia amb la recuperació econòmica, 
però les xifres són encara modestes12 i amb prou 
feines poden contenir les pèrdues naturals de la 
població.

El nombre de residents de nacionalitat estran-
gera és de 37.042 (padró de 2019), cosa que 
equival a l’11,7% del total de la població, per 
sobre de la mitjana espanyola (10,7%). La Rioja 
destaca en el seu entorn territorial com la 
regió amb el percentatge més gran13. Els resi-
dents estrangers s’han multiplicat per 11 res-
pecte al 199914. D’altra banda, van contribuir al 
65,6% del creixement demogràfic registrat 
entre 1999 i 201915. De fet, sense els estrangers, 
l’increment demogràfic de La Rioja en aquest 
període s’hauria limitat a un 6,7%, davant el 
19,4% que s’ha produït. Així mateix, la reduc-

Saldos migratoris a La Rioja (1998-2018)
En nombre d’habitants
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Origen de la població estrangera de La Rioja
Residents nascuts a l’estranger (2019)
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ció demogràfica experimentada en els últims 
anys s’explica per la forta caiguda de la immi-
gració estrangera, amb fluxos d’entrada debili-
tats i àmpliament superats per les sortides 
(pel retorn als països d’origen o cap a altres 
regions espanyoles o europees), però també 
per l’adquisició de la nacionalitat espanyola16. 
Des del màxim històric assolit el 2009 (46.931 
residents estrangers, 14,6% de la població), el 
col·lectiu d’estrangers s’ha reduït un 21,1%, 
mentre que la resta de la població ha incre-
mentat un 1,7%. Segons les variacions inte-
ranuals dels dos últims anys17, la població 
estrangera torna a créixer i tira del conjunt de 
la població. Però encara resulta prematur asse-
nyalar que aquesta tendència es pugui conso-
lidar en els pròxims anys (i fins i tot que pugui 

16 Segons dades de l’INE, entre 2013 i 2018 es van produir 7.236 adquisicions de nacionalitat espanyola de residents 
a La Rioja. Aquest fenomen explica, en gran part, el percentatge més petit de població de nacionalitat estrangera 
(11,7%) respecte al total de nascuts a l’exterior (14,4%).
17 Els estrangers sumen 1.996 habitants el 2018 i 2019, i s’interromp així la fase regressiva dels anys precedents, en-
cara que lluny dels increments registrats en els anys anteriors a la crisi (entre 2007 i 2008, es va produir l’increment 
interanual més gran, 7.031 estrangers).

truncar-se si el panorama econòmic es torna 
negatiu).

Al padró de 2019 estan representades 108 nacio-
nalitats, encara que la seva distribució es pola-
ritza bàsicament en dos països d’origen, 
Romania i el Marroc, que concentren el 50,4% 
del total d’estrangers. A part del continent euro-
peu i africà (46,9% i 25,6% dels estrangers), 
Amèrica Llatina es posiciona com la tercera 
regió geopolítica, 18,6%, amb Colòmbia i Bolívia 
com a nacionalitats més representatives. La 
regió Àsia-Pacífic té un paper més discret, 8,8%, 
tot i que els pakistanesos conformen la tercera 
nacionalitat representada (6,5%), mentre que la 
participació dels principals països de referència 
d’Europa occidental també és discreta (Alema-
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nya, França, el Regne Unit i Itàlia tan sols sumen 
un 2,4%18).

Si es compleixen les previsions de regres-
sió natural i menor atracció migratòria, 
les perspectives sociodemogràfiques són 
poc favorables i La Rioja podria patir un 
greu declivi, com la resta de regions d’in-
terior.

Segons la projecció de l’INE per a l’any 2033, la 
població de La Rioja es reduiria a 312.048 habi-
tants, un 1,4% menys que el 2019, clarament per 
sota de la mitjana espanyola (que creixeria un 
4,3%). En aquest context, La Rioja se situa en el 
grup de les regions més regressives de l’interior 
o amb territoris rurals desarticulats. Però el més 
preocupant és que l’estancament demogràfic 
vindrà acompanyat d’un accelerat procés d’en-
velliment. Considerant la hipòtesi de l’INE, la 
població entre 35 i 49 anys retrocediria un 32,6%, 
i, al revés, l’interval entre 65 i 84 anys s’incre-
mentaria un 34,3%, empenyent a la baixa els 
efectius humans disponibles per al teixit pro-
ductiu. La capacitat reduïda de reacció natural 
també es percebrà en l’estrenyiment de la base 
de la piràmide (la previsió apunta a un descens 
del 19,1% de la població més jove, entre 0 i 14 
anys).

2.1.2. Estructura urbana i  
de poblament. Organització 
territorial

La Rioja és la segona comunitat autònoma amb 
la superfície més petita (5.045 quilòmetres qua-
drats, l’1% del territori espanyol) i la més petita 
en termes demogràfics (0,68% de la població 
espanyola). No obstant això, en considerar l’es-

18 En el conjunt del país, aquestes nacionalitats europees representen el 13,8% del total d’estrangers.
19 La Rioja supera àmpliament la densitat d’Aragó i Castella i Lleó (27,6 i 25,5, respectivament) i iguala la densitat de 
Navarra (63).
20 Per sota del llindar límit de 10 habitants establert per la Unió Europea per definir un territori com a “desert demo-
gràfic”.

tructura territorial, el seu pes augmenta (2,1% 
del total de municipis d’Espanya) i, en conse-
qüència, la ràtio de població per municipi es 
limita a 1.814 habitants (i 951 habitants si s’ex-
clou Logronyo), significativament per sota de la 
mitjana municipal espanyola (5.738 habitants). 
Així mateix, la densitat es redueix a 63 habi-
tants per quilòmetre quadrat (segons el padró 
de 2019), 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’entorn19.

Amb un model territorial dual i asimètric, La 
Rioja urbana i de la capital (que polaritza el 
gruix de la població i les activitats econòmi-
ques) contrasta amb La Rioja rural (despo-
blada i amb “micromunicipis” d’escàs marge 
de viabilitat socioeconòmica). A grans trets, 
aquests desequilibris trasllueixen les dife-
rències geogràfiques entre la zona dinàmica 
al voltant de la vall de l’Ebre i la zona depri-
mida serrana.  

La major part del territori de La Rioja (61,9%) està 
organitzada per municipis rurals de menys de 
500 habitants, la densitat mitjana de sis habi-
tants per quilòmetre quadrat dels quals els col-
loca en una situació d’extrem despoblament20. 
Més d’un terç dels municipis de La Rioja (35,1%) no 
arriba als 100 habitants i la seva densitat mitjana 
és de tan sols dos habitants per quilòmetre qua-
drat. Els petits municipis rurals predominen a les 
zones perifèriques i serranes. 

Els municipis urbans, o que sobrepassen els 
10.000 habitants, són minoritaris (5 d’un total de 
174 municipis), però concentren el 67% de la 
població regional. La jerarquia urbana territorial 
està encapçalada per la ciutat de Logronyo, que 
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reuneix una mica més de 150.000 habitants21 i 
s’equipara amb altres ciutats mitjanes de l’entorn 
territorial22. Logronyo ha concentrat el gruix del 
creixement de La Rioja (el 84,8% de l’increment 
demogràfic registrat entre 1970 i 2018) i accentua 
així la polarització territorial23. 

Més enllà de la capital autonòmica, els municipis 
urbans són de mida petita, és a dir, la regió no té 
nuclis intermedis que superin els 50.000 habi-
tants. Calahorra, amb gairebé 24.000 habitants24, 
és la segona ciutat de la regió i principal centre de 
referència per a La Rioja Baixa. La resta d’enclava-
ments urbans es distribueix al llarg de l’eix de la 
vall de l’Ebre. Arnedo, també a La Rioja Baixa, s’ha 

21 Segons el padró de 2018, un total de 151.113 habitants.
22 Logronyo, juntament amb Pamplona i Burgos, se situa en la forquilla entre els 150 i 200.000 habitants, però un 
esglaó per sota de Vitòria (249.176 habitants).
23 Gairebé la meitat dels riojans resideix al municipi de Logronyo (48,3%, 12,2 punts més que el 1970).
24 Segons el padró de 2018, 23.923 habitants.

beneficiat del teixit industrial propiciat pel desen-
volupament del sector del calçat i en l’actualitat 
té una població de prop de 15.000 habitants. Al 
nord, el municipi d’Haro, encara que de grandària 
modesta (11.309 habitants), vertebra gran part de 
La Rioja Alta. La llista es completa amb Lardero, 
recentment incorporat al grup de municipis de 
rang urbà o de més de 10.000 habitants, gràcies 
als processos de difusió metropolitana generats 
al voltant de Logronyo.  

Entre tots dos extrems es posicionen els munici-
pis semiurbans (entre 5.001 i 10.000 habitants) i 
semirurals (entre 2.001 i 5.000). Si es descomp-
ten els municipis de l’entorn proper de Logronyo, 
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es comptabilitzen tres municipis semiurbans25 i 
set semirurals26, tots ells amb funcions comar-
cals i locals essencials per a l’articulació del medi 
rural. La majoria se situa a la vall de l’Ebre o al 
seu voltant, on discorren les principals vies de 
comunicació (Ezcaray i Cervera del Río Alhama 
són les dues excepcions serranes).

En les últimes dues dècades ha fet eclosió una 
àrea metropolitana a partir del desenvolupa-

25 Ordenats de més a menys població, Alfaro, Nájera i Santo Domingo de la Calzada.
26 Ordenats de més a menys població, Autol, Pradejón, Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro, Cervera del Río,  
Alhama, Quel i Ezcaray.
27 Des dels primigenis polígons industrials fins a les actuals àrees terciari-industrials caracteritzades pel seu teixit 
diversificat.
28 En funció de l’Àrea Urbana de Logronyo establerta en l’estudi del Ministeri de Foment, Les Grans Àrees Urbanes i els 
seus municipis (2019), i els municipis integrats en el sistema urbà metropolità del Govern de La Rioja.

ment d’àrees residencials i d’activitat econò-
mica27, que emanen des de la capital 
autonòmica, i propiciades al seu torn per l’im-
puls de les noves infraestructures de transport. 
Encara que no hi hagi una delimitació oficial i 
les dimensions puguin variar de forma ràpida 
segons la intensitat dels processos, en l’actuali-
tat aquesta àrea metropolitana està formada 
per 14 municipis28, que sumen gairebé 190.000 
habitants (60% de la població regional). L’ascens 
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d’aquest àmbit es comprova en el creixement 
demogràfic, 29,2% entre 1998-2018 (i un 82,6% 
si s’exclou el municipi de Logronyo). Lardero i 
Villamediana de Iregua han estat fins al 
moment els municipis més afavorits pels nous 
desenvolupaments residencials (multiplicant la 
seva població per tres i quatre vegades, respecti-
vament).

Com altres ciutats mitjanes espanyoles, 
l’expansió urbana-territorial de Logronyo 
ha superat els límits municipals i integra 
altres municipis contigus que recullen el 
testimoni del creixement espacial urbà.

28,3%

71,3%

Superfície
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A tall de conclusió, nou de cada deu riojans resi-
deixen a l’àrea metropolitana de Logronyo i als 
enclavaments urbans i semiurbans. Aquest 
reduït àmbit triplica la densitat mitjana regio-
nal i lidera el creixement demogràfic (91,8% 
entre 1998 i 2018). Per contra, l’àmbit rural 
abasta el gruix del territori de La Rioja (71,3%), 
però tot just acull un 10% de la població, i durant 
el període analitzat ha perdut un 13,7% dels seus 
habitants, cosa que agreuja la seva condició de 
“desert demogràfic” (la seva densitat es redueix 
a nou habitants per quilòmetre quadrat). Rever-
tir aquesta situació exigeix multiplicar els esfor-
ços en el desenvolupament de polítiques 
integrals socioeconòmiques i d’infraestructures 
dirigides al medi rural, de manera coordinada 
(en les respostes o solucions) i comptant amb la 
població local (participació activa), així com 
reforçar les iniciatives o bones pràctiques, amb 
caràcter demostratiu i innovador. En aquest 
sentit, l’Agenda per a la Població de La Rioja 
2030 es configura com l’instrument estratègic 
per abordar el repte demogràfic, amb especial 
sensibilitat cap a les àrees rurals despoblades. 
En el marc de l’Agenda s’han formulat 15 Iniciati-
ves Emblemàtiques, que abasten diversos punts 
crítics i oportunitats de desenvolupament per a 
l’entorn rural29.

2.2. Els transports com a 
palanca de competitivitat: 
anàlisi espacial
El grau d’obertura i el potencial d’una regió en 
l’economia global depenen cada vegada més de 
l’accessibilitat i la integració en les xarxes de 
transport nacionals i internacionals. L’Eix de 

29 Conciliació familiar, captació de talent jove, ocupació de persones en situació de vulnerabilitat, interculturalitat, 
recuperació i ús alternatiu dels recursos naturals, innovació social, envelliment actiu, etc.
30 A l’altura de Saragossa, l’AP-68 enllaça amb l’AP-2, el que possibilita les comunicacions amb Barcelona i França (a 
través de l’AP-7 i el pas per la Jonquera). A l’extrem oriental, a l’altura de Bilbao s’accedeix a l’AP-8 fins a la frontera 
francesa a Irun. D’aquesta manera, aquest eix peninsular de l’AP-68 i l’A-90 funciona com a corredor transeuropeu de 
transport (E-804 i E-90).
31 L’any 2000, el Govern central va ampliar el termini de la concessió –que expirava el 2011– fins al 2026.

l’Ebre ha facilitat les comunicacions per carre-
tera, però la regió s’ha d’integrar en xarxes de 
més abast territorial i assegurar la connexió 
aèria estratègica amb Madrid. Per això, el gran 
repte per a La Rioja és no quedar endarrerida o 
al marge dels grans projectes de transport del 
segle xxi.

2.2.1. Transport per carretera: 
potenciació de l’Eix de l’Ebre i les 
xarxes peninsulars i integració 
regional

L’autopista AP-68 ha afavorit la integració 
de l’Eix de l’Ebre. Però la regió no està prou 
integrada en el desenvolupament de noves 
infraestructures d’alta capacitat i presenta 
la pitjor ràtio de quilòmetres lliures de 
peatge.

La construcció de l’autopista de peatge AP-68 
entre 1975 i 1980 va marcar una fita en el desen-
volupament de l’Eix de l’Ebre que, juntament 
amb La Rioja, integra les comunitats d’Aragó, 
Navarra i el País Basc. Al llarg dels seus 295 qui-
lòmetres, aquesta infraestructura estratègica 
per a les comunicacions del quadrant nord-est 
peninsular connecta l’Arc Atlàntic i l’Arc Medi-
terrani30, i facilita les relacions entre la vall de 
l’Ebre i la Meseta. En clau regional, a més de ver-
tebrar longitudinalment el territori, l’AP-68 ha 
estat un potent actiu per potenciar les funcions 
logístiques i el sector exterior de La Rioja. No 
obstant això, la prolongació en el temps de la 
concessió de l’autopista31 i la manca de materia-
lització d’una altra via d’alta capacitat paral·lela 
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(l’autovia A-68 o el desdoblament de la N-23232) 
constitueixen un alt peatge per a la població i 
les activitats econòmiques riojanes, tant en ter-
mes de costos econòmics com d’inseguretat 
viària (per la intensa circulació i trànsit pesant a 
les carreteres convencionals alternatives). 

Per tot això, el desenvolupament d’una autovia 
A-68 és una de les infraestructures més priori-
tàries. Sobre això, el Ministeri de Foment s’ha 
compromès a avançar en la concreció de la 

32 L’A-68 està acabada al territori navarrès, mentre que el desdoblament de la N-232 a La Rioja i Aragó es limita a 
escassos trams al voltant de les capitals autonòmiques (a Logronyo, la LO-20 funciona com una autovia de circumval-
lació).
33 A través d’un sistema de telepeatge (Via-T), els desplaçaments diaris pendulars entre les localitats de Cenicero, 
Navarrete, Logronyo i Agoncillo són gratuïts. Així mateix, s’han incrementat les partides per finançar el desviament 
del trànsit pesant de la N-232 a l’AP-68 (amb descomptes del 75%).

Ronda Sud, que reforçarà la funció de Logronyo 
com a nus de comunicacions, i en el desdobla-
ment de 25 quilòmetres de la N-232 entre 
Calahorra i Alfaro, essencial per al teixit indus-
trial de La Rioja Baixa. Així mateix, en espera que 
estiguin operatives aquestes infraestructures o 
es decideixi el futur de l’autopista un cop acabi 
la concessió, de forma coordinada les Adminis-
tracions central i autonòmica han establert un 
sistema de bonificacions que fomenti els des-
plaçaments per l’AP-6833.
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Un altre dels grans reptes és millorar les comu-
nicacions per carretera amb Madrid. La Rioja és 
dels escassos territoris que roman al marge del 
sistema radial que convergeix a la capital espa-
nyola. La ruta més ràpida, per Sòria, comporta 
329 quilòmetres i tres hores i 45 minuts de 
viatge, però obliga a circular per 95 quilòmetres 
d’una carretera sinuosa de muntanya (N-111). 
Atès l’elevat cost econòmic, la complexitat tèc-

34 De Logronyo fins a Haro per l’AP-6 i des d’allà s’ha de seguir per la carretera N-232 fins a Pancorbo, on s’agafa l’AP-1 
(recentment s’ha exclòs el peatge en aquest trajecte) i, a l’altura de Burgos, enllaçar amb l’A-1. En total, 385 quilòme-
tres de recorregut (dels quals, 24 són en carretera convencional per la N-232) i un temps estimat de quatre hores de 
viatge.
35 L’A-12 fins a Santo Domingo de la Calzada ha potenciat aquesta ruta, encara que des d’aquesta localitat cal conti-
nuar per la N-120 fins a Burgos i posteriorment seguir els passos descrits en l’anterior opció. En total, 369 quilòme-
tres (60 per la N-120) i una mica més de quatre hores de viatge.

nica i l’impacte ambiental que suposaria la 
construcció de nombrosos túnels que perme-
tessin travessar la Serra de Cameros, de moment 
s’ha descartat el desdoblament de la N-111 fins a 
Sòria. 

Hi ha dues alternatives per arribar a Madrid a tra-
vés de les rutes per Haro-Pancorbo34 i per Santo 
Domingo de la Calzada-Burgos35, però suposen 
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un augment dels temps de viatge i també in- 
clouen trams per carreteres convencionals. En 
conseqüència, el desenvolupament d’aquestes 
infraestructures (per mitjà del desdoblament de 
la N-232 entre Haro i Pancorbo, o l’ampliació de 
l’A-12 fins a Burgos) milloraria les comunicacions 
amb Madrid (inclosa la seguretat viària), així com 
les funcions de frontissa territorial de La Rioja 
entre la vall de l’Ebre i la Meseta Nord.

Pel que fa a les relacions amb els territoris pro-
pers, l’autovia del Camí de Sant Jaume o A-12 
facilita una comunicació directa amb Pam-
plona36 i, a escala interna regional, ha reforçat 
l’articulació del sector oriental de La Rioja Alta 
(inclosa una millora de l’accessibilitat de les 
zones serranes pròximes). 

36 Inicialment es va pensar connectar les dues capitals per Viana, a través de l’A-13, que només va arribar fins al límit 
amb Navarra, que en l’actualitat funciona com a Ronda Est de Logronyo (5 quilòmetres, entre la LO-20 i la N-111).

A continuació, podem analitzar la densitat de les 
carreteres d’alta capacitat en relació amb la 
població i el territori, en comparació amb d'altres 
comunitats autònomes. La Rioja arriba a una 
ràtio de 5,8 quilòmetres per cada 10.000 habi-
tants, dos quilòmetres per sobre de la mitjana 
nacional. En termes de superfície, la ràtio és més 
modesta (3,6 quilòmetres per 1.000 quilòmetres 
quadrats) i coincideix bàsicament amb la mit-
jana del país. Encara que, en el seu context terri-
torial, es troba en desavantatge quant a densitat 
per superfície (pel que fa al País Basc) i en termes 
per capita (amb Navarra i Aragó).

La xarxa de carreteres d’alta capacitat sumava 
185,4 quilòmetres el 2017 (últim any publicat), un 
26,6% més respecte a la xifra de 2003, encara 

Carreteres d’alta capacitat a La Rioja vs. altres comunitats 
autònomes (2018)
Ràtio km per habitants i km per superfície

Font: Ministeri de Foment.
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que per sota de l’increment registrat en el con-
junt del país (42,9%). La pràctica totalitat 
d’aquesta xarxa és de competència estatal, el 
98,4%. Així mateix, és la regió amb el percentatge 
més baix de vies lliures de peatge pel que fa al 
total de vies d’alta capacitat37 (34,7%), 48 punts 
menys que la mitjana espanyola, i clarament per 
darrere dels percentatges assolits en les regions 
veïnes38.

2.2.2. Les comunicacions per tren: 
millora dels serveis d’altes 
prestacions i perspectives de 
connexió a la xarxa d’alta 
velocitat

La millora dels serveis d’altes prestacions 
ha convertit el tren en el mitjà hegemònic 
en els desplaçaments de llarga distància 
respecte a l’avió. Però la infraestructura 
actual continua sent obsoleta i la integra-
ció a la xarxa d’alta velocitat arribarà amb 
retard i serà limitada.

L’actual infraestructura ferroviària de La Rioja 
consisteix essencialment en una línia (Caste-
jón-Bilbao39) de via única i amplada ibèrica, 
l’electrificació de la qual permet una velocitat 
màxima de 140 quilòmetres per hora. No obs-
tant això, les nombroses corbes del traçat o els 

37 Concretament, 119 quilòmetres de l’autovia A-12 i 3 quilòmetres multicarril, davant els 144 quilòmetres de les 
autopistes de peatge.
38 Castella i Lleó (88,7%), Aragó (81,4%), Navarra (64,5%) i País Basc (59,1%).
39 Línia inaugurada el 1863.
40 On el servei més ràpid empra 55 minuts per recórrer 69 quilòmetres de línia fèrria (i 48 quilòmetres de distància 
en línia recta), és a dir, una velocitat mitjana de 78 quilòmetres per hora.
41 En substitució dels Talgo pendulars, que en els anys noranta van suposar una fita en superar velocitats de 90 qui-
lòmetres per hora.
42 L’opció de Saragossa pot estirar el temps de viatge a més de quatre hores, mentre que la de Castejón tarda al vol-
tant de tres hores i mitja.
43 Tot i que el trajecte directe més ràpid entre Logronyo i la capital comtal és el servei de llarga distància Intercity, de 
tres hores i 40 minuts.
44 Amb quatre parades en estacions de La Rioja (Alfaro, Calahorra, Logronyo i Haro). Connecta Logronyo amb Bilbao 
en dues hores i mitja (trajecte més ràpid), i suma quatre freqüències (serveis d’anada i tornada).

freqüents passos a nivell limiten sensiblement 
aquesta velocitat, particularment al trajecte 
Logronyo-Miranda de Ebro40, cosa que resta 
competitivitat a aquest mode de transport en 
comparació amb l’automòbil.

La introducció dels trens Alvia el 200841, junta-
ment amb la possibilitat d’accedir a la xarxa 
d’altes prestacions, ha suposat un revulsiu per al 
desenvolupament dels serveis ferroviaris de 
llarga distància amb les capitals de Madrid i 
Barcelona. El servei directe en trens Alvia per 
Tudela i Calatayud és l’opció més ràpida per arri-
bar a Madrid, al voltant de tres hores i 20 minuts. 
La resta de serveis són de tipus combinat amb 
transbord: serveis convencionals de mitjana o 
llarga distància fins a les estacions de Saragossa 
o Castejón42, i posteriorment serveis d’altes 
prestacions (AVE o Alvia) fins a Madrid. En con-
junt, aquests serveis sumen 13 freqüències dià-
ries (inclosos els trajectes d’anada i de tornada), 
amb una durada mitjana de tres hores i 
50 minuts. Els trens Alvia també proporcionen 
una connexió directa amb Barcelona relativa-
ment ràpida, prop de les quatre hores43. Si es 
compta també amb la possibilitat de fer diver-
sos transbords a Saragossa o Castejón, els ser-
veis amb Barcelona sumen 11  freqüències 
diàries (trajectes d’anada i de tornada), amb una 
durada mitjana de quatre hores i 15 minuts. 

Altres trajectes de llarga distància disponibles 
són l’Alvia Barcelona-Bilbao44 i l’Intercity Barce-
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lona-Salamanca45, que garanteixen les comuni-
cacions ferroviàries amb la metròpoli bilbaïna i 
les ciutats castellanes de Burgos, Valladolid i 
Salamanca. Però el tren difícilment competeix 
amb l’automòbil en aquests trajectes, tenint en 
compte les freqüències ferroviàries limitades i 
els temps de viatge “de porta a porta” més llargs. 
A més, sense comptar Saragossa, l’accés a ciu-
tats pròximes és precari, de manera que el tren 
queda en una posició residual pel que fa als des-
plaçaments més freqüents de mitja distància. 
Amb Vitòria és necessari fer un transbord a 
Miranda de Ebro i només s’ofereixen dues fre-
qüències diàries46; amb Pamplona no hi ha cap 
connexió directa possible.

Malgrat tot, l’èxit del tren en els desplaçaments 
de llarga distància es comprova amb el creixe-
ment del nombre de passatgers: el 201847 es 
comptabilitzen 224.000, tres vegades més que 
el 2005. En paral·lel, es consolida la quota de 
mercat del tren respecte a l’avió en els desplaça-
ments de llarga distància, 91,3% el 2018 (gairebé 
20 punts més que el 2008). La supressió del vol 
amb Barcelona ha contribuït a l’ascens dels ser-
veis ferroviaris d’altes prestacions. En considerar 
la ruta amb Madrid (l’únic destí aeri regular 
vigent), el tren ja guanya l’avió, amb una quota 
del 68,4%48. A més de la reducció dels temps de 
viatge i l’augment de freqüències, l’oferta 
comercial de bitllets integrats49 ha estat un 
altre factor que ha afavorit l’ús del tren.

El desenvolupament de l’alta velocitat és una de 
les principals reivindicacions regionals en matè-

45 Amb tres parades en estacions de La Rioja (Calahorra, Logronyo i Haro). Connecta la capital de La Rioja amb Burgos 
en dues hores i amb Valladolid en tres hores. Aquest servei directe compta només amb dues freqüències diàries 
d’anada i de tornada, tot i que es pot completar amb altres serveis amb transbord (per exemple, entre Miranda de 
Ebro i Burgos).
46 L’anada entre Logronyo i Vitòria requereix dues hores de viatge i la tornada una hora i 20 minuts.
47 Els passatgers ferroviaris s’eleven a 393.100 si es tenen en compte els desplaçaments de mitja distància.
48 El nombre de passatgers ferroviaris amb Madrid puja a 31.700 el 2018, més del doble que els registrats mitjançant 
l’aeroport de Barajas (14.671).
49 Des de 2012, el bitllet integrat facilita les interconnexions entre diverses connexions, cosa que potencia la 
capil·laritat de la xarxa cap a altres destinacions més enllà de Madrid i Barcelona (com Andalusia i València).
50 Al respecte, la Plataforma pel Progrés Sostenible de La Rioja s’ha erigit com el principal grup de pressió regional en 
contra d’un projecte d’alta velocitat en aquest traçat.

ria de transports. La materialització del Corredor 
Cantàbric-Mediterrani d’altes prestacions per 
La Rioja suposaria fer un salt qualitatiu en la 
modernització de les comunicacions amb el 
quadrant nord-est peninsular i en la integració 
amb la xarxa europea, tant de viatgers com de 
mercaderies (per la seva concepció de tipus 
mixt). Per això, els retards en la seva execució i la 
manca d’un plantejament integral perjudiquen 
les relacions interterritorials i la competitivitat 
del teixit econòmic, i devaluen la posició estra-
tègica de La Rioja en l’Eix de l’Ebre davant d’al-
tres regions que ja estan connectades a la xarxa 
o ho faran pròximament.

La integració a la xarxa d’alta velocitat és 
una llarga aspiració regional.

De moment, l’Administració central s’ha decantat 
per connectar la regió a la xarxa exclusivament 
pel tram Castejón-Logronyo (76  quilòmetres) i 
postergar –sine die– el traçat entre Logronyo  
i Miranda de Ebro (64  quilòmetres). Aquesta  
decisió se sustenta en les menors dificultats tèc-
niques i l’estalvi econòmic del traçat Castejón- 
Logronyo. El Ministeri de Foment considera priori-
tària la interconnexió de la Y Basca i l’Eix de l’Ebre 
a través de Pamplona-Vitòria. Així mateix, el tra-
çat de Logronyo-Miranda de Ebro comporta un 
impacte ambiental més gran (per travessar zones 
de vinya de gran valor socioeconòmic, paisatgístic 
i eco-cultural), cosa que ha despertat recels50. La 
infraestructura plantejada pel traçat riojà serà de 
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doble via i amplada europea, però en sentit 
estricte la velocitat màxima estimada és de 
220 quilòmetres per hora51, és a dir, un servei d’al-
tes prestacions per sota dels paràmetres AVE.

La modernització del transport ferroviari també 
implica altres reptes, com ara la potenciació del 
transport de mercaderies (analitzat més enda-

51 Això suposaria un estalvi de temps modest, entre 15 i 20 minuts amb les destinacions de Saragossa, Madrid i 
Barcelona.

vant) i la cohesió o integració regional a través de 
serveis llançadora entre els principals nodes, però 
sense deixar de banda la capil·laritat territorial 
dels serveis de rodalies que eviti el perniciós 
“efecte túnel” associat a aquest tipus d’infraes-
tructures; i concloure grans projectes com el 
soterrament del ferrocarril a Logronyo i una esta-
ció intermodal a Calahorra.

Extremadura a la xarxa d’alta velocitat  
Línies d’alta velocitat i altes prestacions
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2.2.3. El transport de  
mercaderies: el predomini  
de la carretera i el futur de  
l’alta velocitat ferroviària

El sector del transport de mercaderies per 
carretera i els serveis logístics són estratè-
gics per al desenvolupament socioeconò-
mic de la regió.

La posició central de La Rioja a l’Eix de l’Ebre ha 
afavorit el desenvolupament del transport de 
mercaderies per carretera. Prenent com a refe-
rència l’any 2018, el volum de mercaderies trans-
portades va ascendir a 18,1  milions de tones, 
cosa que representa un 1,2% del conjunt del 
país, significativament per sobre del pes demo-
gràfic de la regió (0,7%). Però el rang de La Rioja 
s’aprecia particularment en l’especialització que 
aconsegueix en el tràfic interregional: un 64,4% 
del total de les mercaderies per carretera i un 
3,5% de la quota espanyola. El tràfic de merca-

deries es va contraure sensiblement durant la 
crisi econòmica. El volum transportat el 2018 és 
un 45,8% inferior al màxim observat el 2006 
(33,5 milions de tones), tot i que ha repuntat un 
22,4% en els últims anys (2012-2018) en paral·lel 
a la recuperació econòmica. La regressió experi-
mentada en el període 2006-2018 va afectar 
especialment el tràfic intraregional (–67,9%) i, 
en menor mesura, l’interregional (–22,8%). Per 
contra, els fluxos internacionals, tot i que 
modestos (4,2% del total del tràfic de merca-
deries), es van incrementar un 27,3% en el perío- 
de analitzat i van aconseguir en 2018 el seu 
màxim històric d’acord amb la puixança del sec-
tor exterior de La Rioja en els últims anys.

El sector logístic és fonamental, tant per a la 
sortida de les exportacions de La Rioja com en la 
cadena de subministrament del teixit produc-
tiu i, en definitiva, la competitivitat de les 
empreses. La integració o cooperació empresa-
rial és essencial per al desenvolupament del 
sector logístic riojà, caracteritzat per l’atomitza-
ció en petites empreses. Sobre això, des de 2012, 

Transport de mercaderies per carretera a La Rioja (2018)
Tipus de desplaçaments (TM i %)
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el Clúster Logístic i del Transport de La Rioja52 
promou la modernització del sector a través 
d’iniciatives conjuntes de formació, innovació i 
desenvolupament tecnològic.

Com a la resta del país53, el transport ferroviari 
de mercaderies segueix estant subdesenvolu-
pat. Un exemple d’això és la terminal ferrovià-
ria d’Arrúbal i les instal·lacions logístiques 
annexes al costat del polígon industrial més 
gran de la regió (El Sequero), que funcionen 
molt per sota de la capacitat prevista. L’intent 
per rellançar aquestes instal·lacions per mitjà 
de la creació d’un port sec va fracassar54 per les 
limitacions de la infraestructura (no apta per a 
combois llargs de més de 200  metres), la 
manca de rendibilitat derivada dels desequili-
bris entre els intercanvis i la competència d’al-
tres terminals ferroviàries de l’entorn 
territorial.

L’impuls del Corredor Cantàbric-Mediterrani per 
La Rioja permetria potenciar el transport de 
mercaderies i les activitats logístiques, i integrar 
la regió amb els ports de Bilbao i València i amb 
la xarxa transeuropea. No obstant això, ja s’ha 
comentat que la connexió amb la Y Basca s’està 
prioritzant per Pamplona, en detriment de l’op-
ció per Logronyo, i recentment Adif ha exclòs les 
estacions de La Rioja de la xarxa de terminals 
estratègiques.

La localització estratègica en l’Eix de l’Ebre 
(entre els ports de Barcelona i Bilbao) i el marc 
favorable de les polítiques europees i nacionals 
ofereixen valuoses oportunitats per fomentar 
el transport ferroviari de mercaderies. Però 
abans cal desenvolupar les infraestructures 
ferroviàries, apostar per la intermodalitat i 
intensificar la cooperació dels operadors logís-

52 Impulsat per l’Associació de Transportistes de La Rioja (Atradis).
53 El tren només representa un 1,8% del total del tràfic de mercaderies terrestre d’Espanya.
54 L’anomenada “Estació de Contenidors Marítims de La Rioja” va ser un projecte impulsat per empreses de La Rioja 
que connectava la regió amb el port de Barcelona, que només va estar operativa dos anys (2013 i 2014).
55 El trànsit aeri va aconseguir el seu màxim el 2007 amb 56.371 passatgers.
56 Fa cinc anys consecutius que creix i acumula un increment del 101,7% respecte al mínim de 2013.

tics i els sectors productius regionals, així com 
potenciar les aliances interterritorials per gua-
nyar escala. 

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

El transport aeri regional és una modalitat 
de transport secundari a La Rioja, però no 
es pot menysprear la seva funció estratè-
gica per accedir als mercats globals.

L’avió s’ha convertit en una modalitat de trans-
port secundari a La Rioja, bàsicament limitat a 
una connexió amb Madrid de sis freqüències 
setmanals (anada i tornada), proporcionada per 
Air Nostrum (la filial d’Iberia especialitzada en 
vols regionals). Igual que altres petits aeroports 
d’interior, Logronyo-Agoncillo arrossega un pro-
fund retrocés (el nombre de passatgers es redu-
eix a 21.381 el 2018, un 62,1% menys que el 
200755). L’impacte de la crisi en la demanda 
local, el progressiu transvasament de passat-
gers als trens d’altes prestacions i la competèn-
cia més gran d’altres aeroports de l’entorn (en 
destinacions i freqüències) expliquen aquest 
retrocés. 

L’aeroport de Logronyo es va veure afectat per la 
supressió dels vols regulars a Barcelona i la inclu-
sió en el grup d’aeroports d’Aena subjectes a limi-
tacions horàries (per reduir els costos de 
manteniment). En els últims anys s’aprecia una 
relativa recuperació56, encara que no es pot asse-
gurar que aquesta tendència continuï, ni que tor-
nin les xifres anteriors a la crisi, almenys a curt 
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termini57. D’altra banda, a mesura que es reduei-
xin els temps de viatge en tren (en un context de 
progressiva integració en la xarxa d’alta velocitat), 
la viabilitat comercial de la ruta aèria amb Madrid 
serà cada vegada menys factible. 

Més enllà de l’escàs trànsit, el transport aeri com-
pleix una funció estratègica per a La Rioja. La 
supressió del vol amb Madrid seria perniciosa per 
a les empreses i la societat en general, ja que per-
drien un accés directe a un gran node internacio-
nal. De moment, l’Administració regional 
encadena diversos contractes de promoció turís-
tica58 per tal d’assegurar la continuïtat dels ser-

57 De fet, segons les dades disponibles de l’any mòbil de 2019 (entre octubre de 2018 i setembre de 2019), el trànsit 
s’estanca en 21.148 passatgers.
58 Una pràctica habitual dels petits aeroports regionals espanyols, discutible en termes de competència per trac-
tar-se d’una subvenció administrativa més o menys encoberta.
59 D’acord amb la Llei 2/2011, el Consell de Ministres pot declarar OSP en serveis de transport d’interès públic que les 
empreses operadores no prestarien per raons comercials, però que són necessaris per garantir el servei de transport 
en condicions raonables de preu i freqüència. D’aquesta manera, a l’OSP es fixen uns mínims de freqüències i seients 
anuals que garanteixin la qualitat, així com els preus màxims de les tarifes aèries. El Govern pot compensar el dèficit 
d’explotació d’aquests serveis mitjançant un procediment de concurrència competitiva.

veis d’Air Nostrum. Però una solució a llarg termini 
requereix mesures més estables. Quan fallen les 
possibilitats comercials, les rutes d’Obligació de 
Servei Públic (OSP)59 ofereixen una garantia per 
als petits aeroports enclavats en regions perifèri-
ques amb comunicacions limitades (general-
ment als arxipèlags). 

En aquest sentit, la concessió de dues rutes OSP 
el 2018 a l’aeroport de Badajoz amb Madrid i 
Barcelona és un referent que cal seguir per 
altres aeroports d’interior. Una altra opció és 
explorar la cooperació amb altres aeroports de 
l’entorn per proporcionar ofertes conjuntes 

Evolució del trànsit aeri de l’aeroport de Logronyo (2003-2019)  
Milers de passatgers
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coordinades. Això podria millorar la capacitat 
negociadora amb les companyies aèries i incre-
mentar l’oferta de vols i destinacions, sempre 
que s’estableixin acords polítics i els aeroports 
funcionin en xarxa (inclosa una efectiva inter-
connexió en serveis d’autobús).  

2.3. Processos econòmics

Aquest capítol aborda l’estudi dels principals 
fonaments macroeconòmics a la regió de La 
Rioja, per la qual cosa es comparen una sèrie 
d’indicadors regionals amb les seves contrapar-
tides en l’àmbit nacional. D’aquesta manera, 
s’infereixen els aspectes en què la regió riojana 
aconsegueix resultats per sobre de la resta del 
conjunt d’Espanya, i en què encara hi ha marge 
per aconseguir millors resultats.

El PIB per capita de La Rioja és superior al de la 
mitjana nacional, tot i que durant els últims 
anys s’ha produït cert acostament entre les 
dues economies. Els sectors de l’agricultura 
(6,2% del valor afegit brut, d’ara endavant VAB) i 
de la indústria manufacturera (23,2%), en què 
destaquen la branca vitivinícola i la indústria 
del calçat, compten amb una importància rela-
tiva molt per sobre de la mitjana espanyola, 
especialment aquesta última. No obstant això, 
tots dos sectors han perdut pes en els últims 
anys a favor del sector serveis (61,5%). Així, el 
nivell de terciarització a la regió en els últims 
18 anys no ha deixat d’augmentar i s’ha acostat, 
d’aquesta manera, a la mitjana nacional.

El mercat laboral de La Rioja mostra un compor-
tament semblant al de la mitjana espanyola, en 
què s’observa una millora important tant en el 
nombre d’ocupats com en la reducció de les 
taxes d’atur, i en l’augment de la taxa d’activitat, 
tot i que encara no s’han recuperat els nivells 
d’ocupació previs a la crisi. No obstant això, és 
urgent prendre mesures de cara a reduir la 
desocupació del col·lectiu jove i dels aturats de 
llarga durada, així com l’elevat percentatge de 
persones sobrequalificades i infraqualificades 
de la regió. 

La Rioja és una comunitat altament exportadora 
en què les empreses tenen una inserció més 
àmplia en el mercat internacional a causa de la 
seva inversió productiva i dels seus serveis d’alt 
valor afegit. No obstant això, és una regió que 
històricament ha disposat d’una obertura comer-
cial inferior a la de la resta del conjunt nacional, ja 
que, en termes relatius, les importacions són 
inferiors en comparació amb la resta del país. 

2.3.1. Creixement i convergència

L’economia de La Rioja representa el 0,7% del PIB 
nacional de 2018, de manera que es manté el 
pes registrat en els 17  darrers anys. Entre els 
anys 2000 i 2018, l’economia riojana va experi-
mentar un creixement anual mitjà del 3,1%, i es 
va passar dels 4.900 milions d’euros a inicis de 
segle als 8.513 milions d’euros el 2018. No obs-
tant això, el ritme de progressió de l’economia 
de La Rioja és lleugerament inferior al del con-
junt nacional, que va créixer a un ritme mitjà 
anual del 3,5% en el mateix període, de manera 
que el PIB nacional es va situar en els 
1.202.193 milions d’euros el 2018. 

En mesurar el creixement del PIB a preus cons-
tants de 2010, s’observa que l’economia riojana 
ha registrat un desenvolupament econòmic 
molt variat en tot el període. Durant els anys 
previs a la crisi, va créixer lleugerament per 
sobre de la mitjana espanyola. L’any 2007, va 
arribar a créixer 0,5 p. p. per sobre de la mitjana, 
a una taxa del 4,1% enfront del 3,6% del conjunt 
nacional. No obstant això, la crisi va colpejar 
més durament l’economia regional, amb caigu-
des del PIB riojà d’un 4,4% l’any 2009 i del 3,6% 
l’any 2012. El procés posterior de recuperació 
econòmica no va ser només més tardà a la regió 
que en el conjunt nacional, sinó que, a més, no 
s’ha tornat a créixer a un ritme superior al de la 
mitjana espanyola. De fet, en els darrers anys, el 
diferencial de creixement entre totes dues eco-
nomies ha augmentat i ha arribat a ser de 
2,4 p. p. el 2017. Encara que el 2018 aquest dife-
rencial s’ha reduït lleugerament, l’economia 
nacional creix a un ritme del 2,4%, mentre que 
l’economia de La Rioja ho ha fet a l’1,5%. 
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El PIB per capita de La Rioja 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 de La Rioja ha 
estat inferior al nacional, mentre que la 
població de la regió ha augmentat més que 
la mitjana espanyola.

Tot i que el PIB per capita60 de La Rioja és supe-
rior al de la mitjana nacional, s’ha registrat una 
certa aproximació entre totes dues xifres 
durant els últims anys. Això es deu fonamen-
talment a dos factors. En primer lloc, a l’incre-
ment més baix del PIB regional en el període 
2000-2018 en comparació amb el de la mitjana 
nacional (2,1% anual en el primer cas, 2,7% en el 
segon) i, en segon lloc, al creixement més gran 
de la població de la regió respecte a la mitjana 
espanyola (1,0% en el primer cas, 0,8% en el 
segon).

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

En termes absoluts, l’any 2000, la renda per 
capita de La Rioja era un 16,0% més alta que la 
renda per capita nacional (18.552 euros davant 
de 15.996 euros). Així, el 2018, la renda per capita 
de La Rioja es va situar en els 26.968 euros, úni-
cament un 4,8% superior a la dada de la mitjana 
nacional, que va arribar als 25.730 euros. 

El PIB per capita riojà és superior al de la 
mitjana espanyola, però encara està lluny 
de la mitjana europea i de les regions euro-
pees més pròsperes. Mentre s’observa una 
disminució de la distància amb la mitjana 
espanyola, no s’observa convergència amb 
la renda per capita dels països europeus ni 
amb la de les principals economies regio-
nals europees.

Quan es compara el comportament de la regió 
en perspectiva europea s’observa que el PIB per 
capita de La Rioja es troba per sota del de la mit-

Creixement del PIB (a preus constants): La Rioja i Espanya (2000-2018) 
% de variació anual

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2015).
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jana de la UE-28 en gairebé tots els anys, excepte 
el 2009, moment en què gairebé es van igualar. 
D’aquesta manera, es poden percebre dues ten-
dències en la sèrie. En primer lloc, des de l’any 
2000 al 2009, quan es va produir una aproxima-

ció entre les rendes per capita i el PIB per capita 
de La Rioja va arribar a ser el mateix que el de la 
mitjana de la UE-28 en aquest darrer any i, en 
segon lloc, des de l’inici de la crisi i la seva poste-
rior repercussió econòmica fins a l’actualitat, 
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quan el PIB per capita riojà s’ha allunyat de la 
mitjana europea, amb una renda per capita un 
12,7% inferior a la mitjana de la UE-28 el 2018.

Tant la indústria (en què destaca el calçat 
com a subsector principal) com l’agricul-
tura (en què destaca el cultiu de la vinya) 
estan perdent pes en favor del sector ser-
veis. El nivell de terciarització de la regió 
ha augmentat considerablement en els 
darrers anys gràcies a les branques d’acti-
vitats immobiliàries, de l’Administració 
pública, de la sanitat i de l’educació, així 
com del comerç, del transport i de l’hos-
taleria.

Addicionalment, la renda per capita de La Rioja 
se situa encara lluny dels nivells de les 10  re- 
gions més pròsperes d’Europa, concretament 
un 63,6% per sota el 2017 (última dada disponi-
ble), i no s’observa cap convergència entre la 
regió de La Rioja i les més pròsperes a Europa 
durant tot el període analitzat. 

L’estructura econòmica productiva de La Rioja 
és fruit dels canvis que ha sofert al llarg dels 
últims anys. Així, es caracteritza per un nivell 
de terciarització inferior a la mitjana espa-
nyola, encara que el sector serveis és el que 
compta amb més presència a l’economia de la 
regió, característica comuna entre les econo-
mies desenvolupades. El 2018, les activitats del 
sector terciari van representar un 61,5% del 
VAB, 13,3 punts menys que al conjunt d’Espa-
nya (74,8%). L’avanç de la terciarització ha 
resultat significatiu, en créixer 10,6  punts 
aproximadament a La Rioja i 9,2  punts en el 
conjunt nacional des de l’any 2000, quan 
representava un 50,9% del VAB a la regió i un 
65,6% a la mitjana espanyola.

61 D’acord amb el Pla Estratègic de La Rioja 2020, una de les fortaleses de la regió és un teixit empresarial diversificat 
amb especialització en la indústria. Disponible a: https://www.larioja.org/larioja-client/cm/innovacion/images? 
idMmedia=624700
62 D’acord amb les dades de DataComex de 2018.

La menor representativitat d’aquest sector 
davant la mitjana espanyola es deu al menor 
pes de totes les branques que conformen el sec-
tor a la comunitat. Així, la branca de comerç, 
reparació, transport i hostaleria va generar el 
19,3% del VAB riojà de 2018, mentre que la mit-
jana nacional va ser del 23,6%; les activitats pro-
fessionals van representar a La Rioja un 5,3% del 
VAB, mentre que en el conjunt d’Espanya van 
suposar un 9,1%; o la branca d’informació i 
comunicacions, que a la regió va representar tot 
just l’1,7% del VAB davant el 4,0% nacional. No 
obstant això, dins d’aquest sector es troben les 
branques que més han incrementat el seu pes 
sobre el total de l’economia riojana. Així, les acti-
vitats immobiliàries van créixer 5,0 p. p. durant 
el període, seguides per les Administracions 
públiques (+2,8 p. p.), i el comerç (+2,5 p. p.).

La indústria manufacturera va representar 
el 23,2% del VAB riojà el 2018, molt per sobre 
del 14,4% de la mitjana nacional.

Per contra, el pes de la indústria manufacturera 
a La Rioja és significativament més gran que el 
de la mitjana espanyola, cosa que suposa una 
de les fortaleses de la regió61. El 2018, aquesta 
branca va representar el 23,2% del VAB, davant el 
12,4% de la mitjana nacional. No obstant això, 
resulta rellevant assenyalar que la indústria 
manufacturera és la branca que més pes ha per-
dut en l’estructura econòmica de La Rioja, la pre-
sència de la qual ha disminuït 4,6  p.  p. en el 
període 2000-2018. 

Dins el sector industrial manufacturer, cal des-
tacar la importància del calçat a La Rioja, que 
suposa el 8% de les exportacions espanyoles 
d’aquest sector62 i que, gràcies al lideratge de les 
empreses fabricants de calçat, continua sent 
una de les activitats més dinàmiques de la regió. 
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Així, el pes del calçat dins el conjunt de l’econo-
mia riojana és molt significatiu, per sobre de la 
mitjana d’altres sectors. 

Un altre dels sectors potents de La Rioja és 
l’agricultura, amb un pes del 6,2% del VAB de la 
regió davant el 3,0% que representa a la mitjana 
espanyola. Tot i la pèrdua de pes del sector pri-
mari des de l’any 2000, quan representava el 
9,2%, segueix sent un dels motors de creixe-
ment de la regió. Relacionats amb els productes 
agraris, destaquen el cultiu de la vinya i la poste-
rior producció de vi, les exportacions del qual 
van representar el 10% del total de les exporta-
cions espanyoles de 201863.

Segons el Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Qualificada Rioja64, el 2018 va ser un 
bon any de collita marcat per la incertesa inter-

63 Ibidem.
64 Memòria Anual 2018 Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Rioja. Enllaç disponible a: https://
www.riojawine.com/wp-content/uploads/1/2019/06/MEMORIA_2018_web.pdf

nacional i per una climatologia excepcional. De 
fet, el sector vinícola de La Rioja ha sabut evitar 
les tensions comercials dels últims anys i posi- 
cionar el producte entre els més prestigiosos del 
món, així com entre els més coneguts en el mer-
cat nacional espanyol. El producte gaudeix de 
gran presència en mercats madurs com els del 
Regne Unit, Alemanya i Suïssa, i comença a ser 
reconegut en mercats en desenvolupament 
com els de Rússia o la Xina i en altres mercats 
d’expansió com els dels Estats Units i Mèxic. En 
conjunt, aquesta presència internacional més 
gran lligada a un augment de presència a les 
xarxes socials són les estratègies del sector per 
seguir millorant i adaptant-se als canvis tecno-
lògics. 

Finalment, cal destacar que el sector de la cons-
trucció a La Rioja és el tercer que més pes ha 

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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perdut i ha passat de representar el 8,9% del 
VAB l’any 2000 al 6,2% el 2018. La raó darrere 
d’aquesta tendència es troba en la naturalesa 
de la severa recessió que va patir l’economia 
espanyola a partir de 2008, que va tenir especial 
èmfasi en el sector de la construcció, no només 
en la regió sinó a tot el país (en l’agregat nacio-
nal, va passar de representar el 10,2% del VAB de 
l’any 2000 al 6,1% el 2018). 

En termes de creixement mitjà anual, el sector 
de l’economia riojana que més ha destacat en el 
període 2000-2018 ha estat el d’activitats 

immobiliàries, amb un increment del 5,0% 
anual, xifra lleugerament inferior a la del seu 
comparable en l’àmbit nacional (4,3% per al 
mateix període). El sector de les activitats artís-
tiques recreatives i d’entreteniment va augmen-
tar un 2,9% anual, per sobre de la mitjana 
espanyola (2,5%), mentre que les Administra- 
cions públiques, l’educació i la sanitat ho van fer 
al 2,4%, també per sobre de la mitjana nacional 
(1,8%). A més, el sector del comerç, de reparació, 
de transport i d’hostaleria va augmentar a La 
Rioja un 2,1%, mentre que a Espanya la dada va 
ser de l’1,6%.

-2 -1 0 1 2 3 654

La Rioja Espanya

Agricultura, ramaderia,
silvicultura i pesca

Construcció

Indústries extractives; indústria manu-
facturera; subministrament d’energia 
elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; 

subministrament d’aigua, activitats 
de sanejament, gestió de residus 

i descontaminació

Activitats professionals, 
científiques i tècniques; activitats 
administratives i serveis auxiliars

Comerç a l’engròs i al detall; 
reparació de vehicles de motor i 

motocicletes; transport 
i emmagatzematge; hostaleria

Administració pública i defensa; 
Seguretat Social obligatòria; educació; 
activitats sanitàries i de serveis socials

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

domèstic i altres serveis

Activitats 
immobiliàries

Activitats financeres
i d’assegurances

Informació i 
comunicacions

Creixement del VAB per sectors (2000-2018)
Taxa de creixement anual mitjà. En %

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2015)-

2,9

1,8
2,3

0,8

1,6
0,8

–1,2

1,1

2,5

5,0
4,3

1,1
3,4

2,1
1,6

3,8

0,4
0,3

–0,7

–0,9



C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s38

El sector de les activitats immobiliàries de 
La Rioja va ser el més destacat en termes  
de creixement mitjà anual en el període 
2000-2018, seguit per les activitats artísti-
ques recreatives i d’entreteniment, les 
Administracions públiques, l’educació i la 
sanitat i el sector del comerç, del transport 
i de l’hostaleria.

Els únics sectors de l’economia riojana que van 
disminuir el seu ritme de creixement anual van 
ser el sector de la construcció i el de l’agricultura i 
la ramaderia. D’una banda, la construcció va regis-
trar una contracció mitjana anual del 0,9% durant 
el període 2000-2018 a La Rioja. En el conjunt del 

país, el sector també va retrocedir, i d’una manera 
més intensa (–1,2%). D’altra banda, les activitats 
d’agricultura i ramaderia van registrar una con-
tracció del 0,9% durant el període analitzat, men-
tre que en el conjunt del país el sector va créixer a 
un ritme de l’1,1% anual. 

Tenint en compte el pes d’un sector en l’econo-
mia en qüestió i la variació de la seva activitat 
al llarg dels darrers anys, es pot estimar la con-
tribució de cada branca productiva a l’evolució 
interanual de l’agregat econòmic. Així, durant 
el període comprès entre 2001 i 2018, els sec-
tors que més han suportat l’increment del VAB 
a La Rioja, i que expliquen el 88,6% de la varia-
ció històrica del VAB riojà, han estat els 
següents:
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Els sectors que han contribuït de forma més 
notable al creixement del VAB de La Rioja 
durant el període 2001-2018 han estat les 
activitats immobiliàries, el comerç, la repara-
ció, el transport i l’hostaleria, l’Administració 
pública, l’educació i la sanitat i la indústria 
manufacturera. Per contra, els sectors de 
l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la cons-
trucció van ser els més castigats durant la 
crisi, ja que van ser els que més valor afegit 
han destruït, si bé en els últims anys han 
començat a recuperar-se.

i)  Els sectors d’activitats immobiliàries i comerç, 
reparació, transport i hostaleria, que s’han 
caracteritzat per contribuir positivament al 
creixement del VAB a La Rioja i se situen tots 
dos en el 27,4% de la variació total de la sèrie, 
respectivament. 

ii)  La branca de l’Administració pública, l’educa-
ció i la sanitat, que ha contribuït positiva-
ment a la variació del VAB de La Rioja, i que 
explica el 26,0% de la variació total de la sèrie. 

iii)  La indústria manufacturera, que es va carac-
teritzar per contribuir de manera notable al 
creixement del VAB riojà, sobretot en els anys 
anteriors a la crisi, en què va fer una aporta-
ció al creixement de la sèrie del 7,8%. 

2.3.2. Mercat de treball

El mercat laboral de La Rioja mostra un compor-
tament semblant al de la mitjana espanyola. 
Des del final de 2013, tant a La Rioja com a la 
mitjana espanyola, s’ha produït una millora 
molt important tant en el nombre de persones 
ocupades com en la reducció de les taxes d’atur 
i en l’augment en la taxa d’activitat. No obstant 
això, en data de 2018, no s’ha aconseguit recu-
perar l’ocupació destruïda durant la crisi. 

Paral·lelament, la bretxa de gènere en els indica-
dors laborals s’ha estret; no obstant això, 
segueix sent significativa. Pel que fa a la proble-
màtica que envolta tant el col·lectiu de joves 
com el d’aturats de llarga durada, urgeix pren-
dre mesures per reduir-la. Potser un dels proble-
mes més importants del mercat laboral de la 
regió sigui l’elevat percentatge de persones 
sobrequalificades i infraqualificades. A més, en 
comparació amb la mitjana, el percentatge de 
persones ocupades que realitzen activitats 
d’alta qualificació és inferior, cosa que implica 
que el sistema productiu de La Rioja està sus-
tentat en sectors i activitats poc intensives en 
capital humà i de baixa-mitja intensitat tecno-
lògica. 

El mercat laboral de La Rioja mostra un 
comportament semblant al de la mitjana 
espanyola, encara que per sobre d’ella en 
determinats aspectes. Així, la taxa d’ocupa-
ció de la regió va ser del 53,0% el 2018, supe-
rior a la mitjana espanyola (49,7%), si bé en 
cap cas s’han recuperat les xifres observa-
des prèvies a la crisi.

Segons dades de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA), el 2018, la població ocupada a la província 
va arribar a les 138.000 persones, amb un incre-
ment interanual del 2,7% (+3.000  persones 
ocupades). En el conjunt d’Espanya, la població 
ocupada va augmentar al mateix ritme, 2,7%, i el 
nombre de persones ocupades, que va arribar a 
ser de 19,3  milions, es va situar als nivells de 
2009. Malgrat el ritme similar de creixement 
del nombre d’ocupats, la taxa d’ocupació que va 
presentar La Rioja el 2018 és del 53%, superior a 
la de la mitjana espanyola (49,7%) i, al seu torn, 
va representar una pujada de 5,6 p. p. des del 
final de la crisi el 2013. No obstant això, queden 
lluny els valors previs a 2008, quan la taxa 
d’ocupació de la comunitat autònoma es va 
situar en el 56% i el nombre de persones ocupa-
des (148.900) va arribar als màxims.
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La Rioja es troba a prop de l’objectiu d’ocu-
pació proposat en l’Estratègia Europa 
2020.

L’Estratègia Europa 2020, adoptada en el Consell 
Europeu el 17 de juny de 2010, constitueix el 
marc de referència per a la coordinació de les 
polítiques econòmiques i d’ocupació dels Estats 
membres de la Unió Europea. Entre els objectius 
principals que cal complir en matèria d’ocupa-
ció es troba el requisit d’augmentar la taxa 
d’ocupació fins al 75% (mesurada com el nom-
bre de persones ocupades d’entre 20 i 64 anys, 
entre la població d’edats compreses en aquesta 
franja). El 2018, la taxa d’ocupació per als riojans 
compresos en aquesta franja d’edat era del 
73,1%, per sota dels objectius de l’Estratègia 
Europea 2020, però superior a la mitjana espa-
nyola (67%). A més, és la comunitat autònoma 
amb una proporció d’empleats més gran res-
pecte al total de la població (entre 20 i 64 anys). 
En termes generals, i a falta de conèixer l’últim 
any abans de la finalització d’aquesta Estratè-

gia, es pot afirmar que Espanya no ha aconse-
guit assolir els objectius en matèria d’ocupació. 
No obstant això, La Rioja està en una posició 
més propera que la mitjana nacional.

La taxa d’activitat ha seguit la mateixa ten-
dència negativa que en el conjunt d’Espa-
nya; però se situa per sobre amb un 59,2% 
d’actius dins de la població en edat de tre-
ballar, davant del 58,7% observat en el con-
junt del país.

Per la seva banda, la taxa d’activitat, mesurada 
com el nombre d’actius pel que fa a la població 
en edat de treballar, és lleugerament superior a 
La Rioja que a la mitjana d’Espanya (59,2% 
davant el 58,7% de 2018). No obstant això, l’evo-
lució al llarg dels últims 10  anys ha seguit la 
mateixa tendència negativa que en el conjunt 
d’Espanya. L’any 2014, la taxa d’activitat de La 
Rioja era del 60,3% (1,12  p.  p. més que a la de 
2018), i el 2008 se situava en el 60,5%, cosa que 
implica una reducció d’1,3  p.  p. en 10  anys. La 
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taxa d’activitat de la mitjana espanyola ha 
experimentat una reducció similar (–1 p. p. des 
de 2014 i –1,4 p. p. a 10 anys).

Tot i la incorporació més elevada de la dona 
al mercat laboral, la taxa d’activitat feme-
nina a La Rioja es va situar el 2018 en el 
54,7%, gairebé 9  p.  p. per sota de la taxa 
d’activitat masculina.

Per col·lectius, les dones a La Rioja han millorat 
en 4,1  p.  p. la taxa d’activitat en els darrers 
anys (+2,1  p.  p. a la mitjana espanyola), que 
s’ha situat en el 54,7% el 2018 (53,1% en el con-
junt femení d’Espanya). Per la seva banda, la 
taxa d’activitat dels homes a La Rioja s’ha 
situat en el 63,8% el 2018 (64,6% per a la mit-
jana espanyola), tot i ser superior a la taxa d’ac-
tivitat del sexe femení, que ha caigut en 
6,3 p. p. des de 2008 a La Rioja (–5 p. p. a Espa-
nya). Les dades demostren que el desenvolupa-
ment i agreujament de la crisi va provocar, 
d’una banda, l’abandonament de la inactivitat 
i la incorporació al mercat de treball d’una gran 

part de dones tant riojanes com del conjunt 
d’Espanya, en un intent de compensar la cai-
guda dels ingressos de les llars, mentre que els 
homes van abandonar l’activitat, probable-
ment desanimats per la situació del mercat de 
treball.

La taxa d’atur de La Rioja el 2018 va ser del 
10,4%, per sota de la mitjana espanyola, 
que s’ha situat en el 15,3%. Si bé encara no 
s’han recuperat els nivells anteriors a la 
crisi, l’atur de la regió es troba molt lluny 
del màxim assolit el 2012.

La millora de l’ocupació, i per tant de la 
recerca de feina, s’ha traduït en una reducció 
significativa de la taxa d’atur. No obstant 
això, els resultats de la taxa d’atur anteriors a 
la crisi queden lluny dels que s’observen en 
l’actualitat. El 2007, la taxa d’atur de La Rioja 
se situava en el 5,6%, molt per sota de la mit-
jana espanyola (8,2%). És a partir de l’any 
2008 (inici de la crisi econòmica) quan el 
mercat de treball comença a deteriorar-se 
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fins al punt que, el 2012, la taxa d’atur de La 
Rioja s’elevava a màxims històrics, fins al 
20,6% (24,8% en la mitjana espanyola). 
Aquest nivell implica que a la regió hi havia 
unes 32.800 persones que no estaven treba-
llant, tot i que volien fer-ho. En els últims cinc 
anys de recuperació econòmica, la taxa d’atur 
de La Rioja ha aconseguit reduir-se fins al 
10,4% el 2018 (–10,2 p. p. des de 2012), que és 
4,6 p. p. per sobre de la taxa d’atur prèvia a la 
crisi, però s’ha mantingut inferior a la mit-
jana espanyola (15,3% el 2018).

Malgrat ser una de les comunitats 
autònomes amb un percentatge més 
baix d’aturats de llarga durada, el 43,6% 
dels aturats de La Rioja fa més d’un any 
que cerquen feina activament. Així 
mateix, els menors de 25  anys són els 
individus més afectats per l’impacte de 
la crisi, amb una taxa d’atur del 25,7% el 
2018.

Addicionalment, la regió presenta una distri-
bució desigual pel que fa a l’atur al llarg de tot 
el període entre els diferents grups d’edat. Els 
menors de 25 anys són els individus més afec-
tats per l’impacte de la crisi. El 2012, la taxa 
d’atur dels riojans menors de 25 anys va asso-
lir el seu màxim històric amb un 49,2% d’atur, 
és a dir, un de cada dos joves de La Rioja no 
tenia ocupació malgrat buscar-la (52,9% per al 
conjunt d’Espanya). La recuperació econòmica 
també ha tingut el seu impacte positiu en la 
reducció de l’atur juvenil. El 2018, la taxa d’atur 
per al col·lectiu de joves de la regió es va situar 
en el 25,7% (–23,5  p.  p. de reducció) i en el 
34,4% per a la mitjana espanyola. La millora és 
considerable; però queden lluny els resultats 
previs a la crisi en què la taxa d’atur d’aquest 
grup d’edat era del 16,5% el 2007. Per la seva 
banda, els adults d’edats mitjanes (de 25 a 
55  anys) són el col·lectiu amb la taxa d’atur 
més baixa; una xifra del 9% d’atur segons 
l’EPA. Els adults d’edats superiors als 55 anys 
presenten una taxa d’atur de l’11,4%, inferior a 
la mitjana espanyola (13,3%). Les dades posen 
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de manifest la dificultat de la inserció laboral 
dels joves a la regió.

Els sectors que més ocupació han generat 
a La Rioja el 2018 han estat la indústria 
manufacturera (24,4% de les persones 
ocupades), el comerç i l’hostaleria (24,4%) 
i les Administracions públiques, la sanitat 
i l’educació (21,6%), i coincideixen amb els 
sectors que han contribuït de forma més 
notable al creixement del VAB de la regió 
en els últims anys.

En comparació amb la resta de regions espa-
nyoles, La Rioja es posiciona com la tercera 
comunitat autònoma amb la taxa d’atur més 
baixa el 2018 (per darrere del País Basc i 
Navarra). Així mateix, pel que fa a l’atur de 
llarga durada, també està ben situada en 
quarta posició (per darrere de les Illes Balears, 
Múrcia i Aragó). No obstant això, continua exis-

tint un gran percentatge d’aturats de llarga 
durada (el 43,6% sobre el total d’aturats el 
2018).

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 La Rioja. Així, a la regió de La Rioja 
destaca sobretot la indústria manufacturera, 
que abasta gairebé un quart del total de perso-
nes ocupades de la regió (el 24,4% del total) i 
dobla la mitjana nacional del 12,6% de persones 
ocupades en el sector. 

A la indústria manufacturera li segueix el sector 
del comerç i de l’hostaleria que, si bé ocupa un 
alt percentatge de treballadors de La Rioja (el 
24,4% del total), es troba lluny de la mitjana 
espanyola (29,5%). Aquest sector ha vist incre-
mentat el seu nombre de treballadors en 0,2 
punts en el període 2008-2018, com a  reflex de 
l’augment de la terciarització a l’economia de la 
regió, descrit a l’apartat 2.3.1. 

Font: Calculat a partir de dades de l’INE (Enquesta de Població Activa).
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En tercer lloc, es troba el sector de les Administra-
cions públiques, la sanitat i l’educació, que també 
ocupa una alta proporció de treballadors a la 
regió (el 22,2% del total), en línia amb la mitjana 
espanyola (22,2%) i registra l’augment més gran 
de persones ocupades en el període analitzat 
(5,4  p.  p.). Entre aquests tres sectors es troben 
ocupats el 71% de treballadors de La Rioja, 7 punts 
per sobre de la mitjana espanyola (64,3%). A més, 
la capacitat de generació d’ocupació d’aquests 
tres sectors a La Rioja es correspon amb els sec-
tors que més han suportat el creixement del VAB 
a la regió dels últims anys, tal com s’ha analitzat 
en l’apartat 2.3.1. 

A més de conèixer les dades anteriors, hi ha dues 
característiques estructurals del mercat de tre-
ball que són interessants per la seva incidència 
sobre la productivitat del treball i per l’eficiència 
en l’assignació del capital humà i dels 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 desenvolupen, amb l’objectiu de detectar 
fenòmens de sobrequalificació o infraqualifica-
ció. Una assignació eficient dels recursos supo-
saria que els llocs que requereixen una 
qualificació bàsica quedessin coberts per tre-
balladors amb aquest tipus de formació. Per 
contra, els llocs més avançats pel que fa a com-
plexitat de tasques i intensitat tecnològica 
quedarien coberts per treballadors amb un ele-
vat nivell de qualificació. La sobrequalificació 
comporta costos, tant en termes individuals 
(derivats de la insatisfacció laboral) com col·lec-
tius (s’està expulsant del mercat laboral gent 
molt formada que no rendibilitza la inversió 
feta en educació). D’altra banda, la infraqualifi-
cació és un llast per a la productivitat de les 
empreses i compromet greument la seva com-
petitivitat.

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.

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors  
i requeriments del lloc de treball

Requisits teòrics del lloc de treball
Bàsics Mitjans Avançats

Nivell educatiu 
del treballador

Baix

Mitjà

Alt
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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 
coneixement disposar d’una presència signi-
ficativa de llocs de treball de qualitat coberts 
per capital humà d’elevada qualificació.

A l’esquema anterior es resumeix l’anatomia 
dels aparellaments entre qualificació i requisits 
teòrics del lloc de treball, així com els riscos o les 
disfuncions associats amb cada situació.

El mercat de treball riojà reflecteix un 
model productiu sustentat en sectors i 
activitats poc intensius en coneixement. 
A més, tan sols el 50,2% de les persones 
ocupades a La Rioja s’ajusta als nivells  
de formació-ocupació requerits pel lloc 
de treball, cosa que reflecteix un grau de 
sobrequalificació i infraqualificació supe-
rior al de la mitjana nacional que convé 
corregir.

L’anàlisi de les microdades de l’EPA permet de 
determinar quina és aquesta fisiologia en el cas 
de La Rioja i comparar-la respecte de la mitjana 
espanyola.

Segons les dades de l’EPA, el 2018, el 43,5% de les 
persones ocupades a La Rioja tenia llocs de tre-
ball que requerien una qualificació bàsica (tre-
balladors de serveis i comerç, operaris i 
treballadors no qualificats), davant el 36,0% en 
ocupacions mitjanes (administratius, tècnics i 
professionals de suport) i el 20,5% en llocs de 
qualificació avançada (directius, científics i tèc-
nics). Aquests percentatges són inferiors als que 
mostra la mitjana espanyola (42,8%, 35,2% i 
22,0%, respectivament), cosa que posa de mani-
fest un model productiu sustentat en sectors i 
activitats poc intensius en coneixements.

Per la seva banda, el 2018, un de cada dos riojans 
adequa la seva formació a les necessitats del 
lloc de treball (el 50,2%) davant del 51,2% de la 
mitjana espanyola. Així mateix, el 36,8% de les 
persones ocupades de La Rioja té una formació 
superior a l’exigida pel lloc de treball, percen-
tatge similar a l’expressat per la mitjana espa-
nyola (36,3%). Per la seva banda, el 13% de les 
persones ocupades a La Rioja té un nivell d’edu-
cació inferior al requerit pel lloc de treball 
davant del 12,5% de la mitjana espanyola. Cosa 
que implica que la infraqualificació, igual que la 
sobrequalificació, també és lleugerament supe-
rior a la província. 

Malgrat que les dades són similars entre La 
Rioja i el conjunt espanyol, l’ajust formació-ocu-
pació és lleugerament més preocupant a la 
regió i genera problemes de sobrequalificació i 
infraqualificació.

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 30% de 
les persones ocupades té una formació inferior 
a la requerida. Entre aquests desajustos destaca 
el fet que el 17,3% dels directors i gerents d’em-
presa presenten un nivell educatiu baix (fins a la 
primera etapa de secundària). En el conjunt 
d’Espanya, aquest percentatge és més rellevant 
(38,4%); tot i això, les persones ocupades de 
baixa formació no destaquen tant com a La 
Rioja.

A més de l’ajust entre la qualificació requerida 
pel lloc de treball i la formació assolida pel tre-
ballador, és convenient tenir en compte el pes 
de l’ocupació en les diferents branques d’activi-
tat i el nivell de formació dels seus treballadors. 
En aquest sentit, les microdades de l’EPA corres-
ponents a l’any 2018 per a La Rioja mostren que 
el 48,2% de les persones ocupades treballa en 
sectors d’intensitat tecnològica mitjana-alta; 
un percentatge 5  p.  p. inferior a la mitjana 
espanyola (53%). 
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El percentatge de persones ocupades que 
exerceixen activitats d’intensitat tecnolò-
gica mitjana-alta és inferior a la mitjana 
espanyola i, a més, és inferior al percen-
tatge de persones ocupades en activitats 
d’intensitat tecnològica baixa-mitjana, fet 
que suposa un repte en un món de creixent 
importància i desenvolupament digital.

D’una banda, el 14,2% de les persones ocupa-
des de la regió compta amb una formació alta i 

es troba en activitats que requereixen una 
intensitat tecnològica mitjana-baixa (en com-
paració amb el 12,1% de la mitjana espanyola). 
D’altra banda, la infraqualificació també és 
visible. Així, l’11,7% de les persones ocupades 
compta amb un nivell educatiu baix i realitza 
activitats laborals que requereixen una inten-
sitat tecnològica alta (davant de 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 sig-

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

Requeriments teòrics del lloc de treball
Bàsics Mitjans Avançats

Nivell educatiu 
del treballador

Baix 22,4 11,5 0,8

Mitjà 14,6 8,9 0,7

Alt 6,5 15,6 18,9

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).
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nificatiu. Les branques amb més problemes 
de sobrequalificació són el comerç, la repara-
ció i l’hostaleria, en què el 30,7% dels llocs 
està ocupat per treballadors amb formació 
universitària. Les segueix molt de prop la 
indústria de la construcció, en què el 30,6% de 
les persones ocupades ha completat estudis 
superiors. Uns percentatges que, d’altra 
banda, també són superiors als que presenta 
la mitjana nacional (27,1% i 24,6%, respectiva-
ment).

Pel que fa al fenomen de la infraqualificació, 
destaca el sector de transport i emmagatze-
matge amb un 47,1% de llocs ocupats per perso-
nes amb una qualificació més baixa que la 
necessària per al lloc, així com la indústria de 
construcció de maquinària (40,3%). En menor 
mesura es troba la indústria extractiva, amb un 
33,1% de persones infraqualificades. A més, en 
gairebé tots els 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 La Rioja es troba per 
sota de la mitjana nacional (25,0% 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 (26,5% 
davant del 23,6% nacional), les indústries 
extractives (25,1% davant del 18,8%) o el trans-
port i l’emmagatzematge (22,6%). Com a conse-
qüència, resulta necessari impulsar polítiques 
que ajudin no només a reduir la taxa d’atur, sinó 
també la temporalitat.

D’aquesta anàlisi es poden extreure diverses 
conclusions sobre els reptes als quals s’en-

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: Afi, calculat a partir de l’INE (Enquesta de Població Activa).  
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fronta La Rioja per dinamitzar el mercat la- 
boral de la regió, que es resumeixen a conti-
nuació:

•  Són necessàries reformes estructurals en el 
mercat de treball que promoguin la creació 
d’ocupació estable que a més ajudin a la cap-
tació i l’ancoratge de població a la regió. Algu-
nes d’aquestes mesures podrien anar 
dirigides a incrementar l’activitat emprene-

65 Informe Executiu La Rioja (2017). GEM. Enllaç: http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2019/02/ 
Informe_GEM_Rioja_2018.pdf

dora de la població a La Rioja. Així, l’Observa-
tori de l’Emprenedoria (GEM, per les sigles en 
anglès) identifica en l’emprenedoria innova-
dora una eina de creació i manteniment de 
nous llocs de treball65. Impulsar polítiques 
que facilitin aquest tipus d’iniciatives i ator-
gar més importància a les activitats d’inten-
sitat tecnològica mitjana-alta podria suposar 
una empenta de la digitalització de l’econo-
mia de La Rioja. 

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

Intensitat tecnològica
Mitjana-Baixa Mitjana-Alta

Nivell educatiu 
del treballador

Baix 23,0% 11,7%

Mitjà 14,6% 9,6%

Alt 14,2% 26,9%

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 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 d’aturats de menys de 25 
anys a la regió és un problema que es podria 
mitigar si s’afavorís la inserció laboral dels 
joves i milloressin les condicions de treball 
d’aquest col·lectiu, tant pel que fa a la tempo-
ralitat dels contractes com a la llarga durada 
dels contractes de pràctiques i a la baixa retri-
bució66. 

•  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. 

•  Promoure la formació reglada entre els aturats 
de llarga durada per millorar-ne i augmen-

66 Agenda per a la població de La Rioja 2030. Comunitat de La Rioja. Enllaç: https://www.larioja.org/agenda- 
poblacion/es
67 Ibidem.

tar-ne les probabilitats d’inserció professional 
també se situa com una necessitat dins del 
mercat laboral de La Rioja.

•  Orientar les accions educatives cap a l’ocupa-
bilitat i cap a un millor ajust formació-ocu-
pació67 representa un altre dels reptes als 
quals s’enfronta La Rioja en matèria d’ocupa-
ció. Una de les mesures en aquest sentit 
podria ser afavorir el desenvolupament de 
competències i habilitats mitjançant la for-
mació pràctica, de tal manera que les perso-
nes que s’acaben de graduar tinguin un 
millor accés a activitats relacionades amb la 
seva formació. 

MitjàBaix

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

Nota: Els codis de les branques d’activitat es defineixen al gràfic anterior.
Font: Afi, calculat a partir de l’INE (Enquesta de Població Activa).
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2.3.3. Sector exterior

La Rioja presenta una taxa d’obertura comercial 
significativament inferior a la del conjunt espa-
nyol. Segons dades del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, la regió va registrar un flux 
comercial de 3.291 milions d’euros el 2018, cosa 
que va suposar una taxa d’obertura del 38,7% 
del PIB, molt per sota del 50,2% assolit per Espa-
nya. A més, en perspectiva històrica, aquest 
resultat es manté en tot el període temporal 
analitzat, ja que la ràtio del conjunt espanyol ha 
estat sempre per sobre de la riojana, amb més 
de 10 p. p. de diferència. La comparativa entre 
importacions i exportacions suggereix que La 
Rioja és una regió principalment exportadora, la 
cadena de valor de la qual no necessita grans 
importacions de l’exterior. En conseqüència, la 
dada de la taxa d’obertura comercial registra la 
diferència de les importacions en comparació 
amb la dada nacional, però no una carència en 
el volum d’exportacions. 

Així, fins a l’any 2008, hi havia un procés de 
divergència entre la taxa d’obertura regional i la 
nacional, que va arribar al punt màxim en 

18,1 p. p. (2006). Amb l’inici de la crisi, les dues 
sendes es van veure exposades a una menor 
propensió al comerç internacional i a un procés 
d’aproximació que s’estén inclús fins al 2018, 
quan el diferencial entre els dos indicadors es va 
posicionar en 11,6 p. p.

La Rioja és una regió que històricament ha 
disposat d’una obertura comercial inferior 
a la de la resta del conjunt nacional, ja que, 
en termes relatius, les importacions són 
inferiors en comparació amb la resta del 
país. Malgrat això, és una comunitat alta-
ment exportadora en què les empreses 
tenen una inserció més àmplia en el mer-
cat internacional a causa de la seva inver-
sió productiva i dels seus serveis d’alt valor 
afegit.

La taxa de cobertura exterior (que calcula el 
pes que tenen les exportacions sobre les 
importacions) confirma que l’economia riojana 
és significativament més exportadora que 
importadora. L’indicador a escala regional es 
manté estable entre el 120% i el 130%, cosa que 

Taxa d’obertura a l’exterior comercial (2000-2018)  
(exportacions + importacions) / PIB. En %
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apunta que no s’ha produït cap desajust sever 
en la demanda d’importacions per una crisi 
domèstica, com sí que ha passat en altres 
comunitats autònomes. La dada riojana roman 
per sobre de la mitjana espanyola durant tot el 
període d’anàlisi, tot i que el diferencial entre 
els dos s’ha escurçat lleument durant els 
últims tres anys.

La balança comercial de La Rioja conti-
nua sent positiva, sempre liderada per 
una predisposició a l’exportació més 
gran que a la importació. No obstant 
això, durant el 2018, les exportacions de 
La Rioja es van desaccelerar notablement 
en comparació amb els anys anteriors, a 
conseqüència de la significativa concen-
tració sectorial de la regió i de la depen-
dència dels seus tradicionals mercats 
d’exportació.

A conseqüència dels bons resultats obtinguts 
en la taxa de cobertura, la balança comercial de 
La Rioja continua sent positiva des de 1996. El 

2018, el superàvit comercial de La Rioja era de 
415  milions d’euros, una xifra lleugerament 
inferior a l’assolida en anys previs, però encara 
una de les més altes en la sèrie històrica per a 
la regió, i que va suposar el 4,9% del PIB de la 
regió. Aquest descens és conseqüència d’un 
alentiment en el volum d’exportacions, en 
augmentar un 0,3% el 2018 respecte a l’any 
anterior, quan les exportacions a escala nacio-
nal ho van fer un 3,2%. Des de 2003, la tendèn-
cia del superàvit és positiva fins al 2012, quan 
es va estabilitzar al voltant dels 400-500 mili-
ons d’euros. A més, durant la crisi de 2008, van 
ser les importacions les que més van caure, i 
després les que més van repuntar, a causa de 
la redirecció de la demanda cap al mercat 
domèstic.

A més, si s’examinen les exportacions de la regió 
amb més deteniment, s’observa que venen 
impulsades principalment per aliments, semi-
manufactures i béns d’equip, els quals represen-
ten gairebé el 80% del total de les exportacions 
de la regió. D’una banda, el pes sobre el total d’ex-
portacions dels aliments ha decrescut en gairebé 
1,9 p. p. des de l’any 2000 i el seu pes es va situar 

Taxa de cobertura exterior comercial (2000-2018)
Exportacions/Importacions. En %
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en el 32%. D’altra banda, les semimanufactures 
riojanes també han incrementat significativa-
ment la seva presència en els mercats internacio-
nals des de 2000, en augmentar el seu 
percentatge en 7,4 p. p i posicionar-se així en el 
26,7%. Finalment, els béns d’equip també han 
millorat els seus resultats vigorosament, ja que 
han incrementat el seu pes sobre el total d’expor-
tacions en 8,7 p. p. des de 2000, que representa 
el 19,9% el 2018. 

A causa de la importància de les exportacions 
per a la regió, el Govern de La Rioja ha impul-
sat una Estratègia d’Internacionalització68 
que es basa en les actuals fortaleses de la 
comunitat autònoma per accelerar la integra-
ció en els mercats internacionals, aprofitant 
les sinergies dels agents involucrats, i pro-

68 Disponible a: https://www.larioja.org/larioja-client/cm/accion-exterior/images?idMmedia=1071230
69 L’índex d’especialització s’obté dividint el percentatge de les exportacions que un sector representa en una unitat 
geogràfica inferior (en aquest cas, La Rioja) 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 regió que la mitjana 
nacional; i més petit que 1, expressa el contrari.

veint d’un enfocament coordinat a l’estratè-
gia conjunta.

La incertesa en el comerç internacional pot 
fer efecte en les exportacions de La Rioja. El 
brexit i l’escalada dels aranzels dels Estats 
Units amenacen els principals sectors 
d’exportació de la regió. 

Amb l’objectiu d’analitzar el grau d’especialitza-
ció de les exportacions riojanes en comparació 
amb el total nacional, s’ha generat un indica-
dor69 a partir del quocient entre el pes sobre el 
total d’exportacions regionals i la seva contra-
partida a escala nacional. D’aquesta manera, 
quan el resultat és més gran que 1, el sector és 
més representatiu que la mitjana nacional. 

Balança comercial de La Rioja (2000-2018) 
Milions d’euros i variació interanual 

Fonts: Calculat a partir de dades de Datacomex i ICEX.
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D’acord amb aquesta anàlisi, l’economia de La 
Rioja s’especialitza sobretot en l’exportació d’ali-
ments, ja que compta amb un índex equivalent al 
2,02. Dins d’aquest conjunt de productes cal des-
tacar l’exportació de vi, que el 2018 va sumar gai-
rebé 329 milions d’euros i va representar el 17,7% 
del total; les conserves vegetals (115,4  milions 
d’euros, i un 6,2% del total) i les conserves de carn 
o peix (44,6 milions d’euros, i un 2,4% del total), 
segons dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme.

Cal destacar que els productors i cellerers de La 
Rioja veuen amb preocupació el risc de reducció 
de vendes per l’encariment dels preus derivats de 
nous aranzels en els dos mercats més rellevants 
d’exportació. L’escalada d’aranzels beneficiaria 
competidors directes, com Xile al mercat britànic 
(especialment en un horitzó de brexit dur) i Itàlia 

70 Per a més informació, consulteu: http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/ayudas-brexit-aranceles-
usa/

respecte als Estats Units (menys afectat per la 
pujada d’aranzels).

Per abordar aquesta problemàtica, el Govern de 
La Rioja, a través de la Direcció General de Rein-
dustrialització, Innovació i Internacionalització i 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic de La 
Rioja (ADER), ha llançat un Pla de Contingència 
per ajudar les empreses riojanes afectades per 
aquests escenaris70. El pla contempla mesures 
d’assessorament i informació, la promoció de 
productes en aquests dos mercats afectats i la 
diversificació comercial (especialment al 
Canadà i al Japó, així com l’exploració d’altres 
possibles vies).

Després dels aliments, les manufactures de con-
sum es posicionen com el segon conjunt de pro-
ductes amb un nivell d’especialització més alt 

Productes exportats per La Rioja a altres països (2018)
% respecte del total

Font: Calculat a partir de dades de Datacomex.
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(1,6), liderades principalment per la indústria del 
calçat i els seus components; el seu valor d’ex-
portació va ser equivalent a 222,8 milions d’eu-
ros el 2018, o un 12% del total de les exportacions 
de la regió.

Les semimanufactures es posicionen com el 
tercer sector econòmic més especialitzat de la 
regió. Cal destacar les exportacions de fusta i 
les seves manufactures, equivalents a gairebé 
142 milions d’euros (7,65% del total), el cautxú i 
les seves manufactures (118  milions d’euros, i 
el 6,4% del total) i la foneria del ferro i l’acer 
(gairebé 80  milions d’euros, o un 4,3% de 
total).

Pel que fa a la destinació de les exportacions de 
La Rioja, els països europeus segueixen sent els 
principals receptors de productes riojans. Tal 
com passa en altres regions espanyoles, es 
comença a apreciar una lleugera orientació cap 
a les economies emergents, en detriment de les 
europees. Prova d’això és que, l’any 2000, la Unió 
Europea era el destí del 82,2% de les exportaci-
ons de La Rioja, mentre que el 2018 representa-
ven el 72,6% del total. En canvi, el continent 
asiàtic amb prou feines representava el 2,3% de 
les exportacions de la regió l’any 2000, mentre 
que el 2018 van suposar una mica més d’un 
4,4% del total. En el cas del continent americà, la 

quota també es va incrementar d’un 8,4% el 
2000 a un 14,2% el 2018.

La Rioja és una regió primordialment 
exportadora. No obstant això, hi ha una 
gran concentració pel que fa als productes 
que exporta. Un procés d’internacionalitza-
ció més equilibrat implica la diversificació 
de les mercaderies venudes a l’exterior, per 
a la qual cosa és essencial una estratègia 
coordinada com la que promou el Govern 
de La Rioja.

Pel que fa a la Unió Europea, França, Alemanya i 
Portugal segueixen sent els principals clients 
internacionals de La Rioja, ja que suposen el 
22%, l’11,4% i el 9,1%, respectivament, del total 
dels productes venuts a l’exterior. Els segueixen 
el Regne Unit (7,6%) i els Estats Units (7,4%).

Tot i que La Rioja s’ha caracteritzat per ser una 
regió amb poca vocació importadora, hi ha sec-
tors econòmics clau que fan ús del mercat exte-
rior per satisfer la seva demanda. Així, el 29,8% 
dels productes demandats per La Rioja de l’exte-
rior són semimanufactures, entre les quals des-
taquen l’alumini (82  milions d’euros el 2018, o 
un 5,7% del total d’importacions), el plàstic i el 
cautxú (138 milions d’euros, 9,6% del total), i la 

Exportacions de La Rioja per sector econòmic (2018)

Font: Calculat a partir de dades de Datacomex. 

Pes sobre les 
exportacions 2000 2018 Variació 

2000-2018
Índex  

d’especialització  
(2018)

Aliments 33,8% 32,0% –1,9% 2,02

Semimanufactures 19,3% 26,7% 7,4% 1,11

Manufactures consum 12,9% 16,5% 3,6% 1,60

B. d’equip 11,2% 19,9% 8,7% 0,93

Ind. automòbil 5,1% 2,3% –2,8% 0,20

B. consum durador 17,0% 1,7% –15,3% 1,01

Mat. primeres 0,6% 0,6% 0,0% 0,24

Prod. energètics 0,0% 0,3% 0,3% 0,04

Altres mercaderies 0,2% 0,0% –0,1% 0,02
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Exportacions de La Rioja per país de destinació (2018)
 % sobre el total. Deu primers països

Font: Calculat a partir de dades de Datacomex.
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% respecte del total

Font: Calculat a partir de dades de Datacomex.
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fusta i les seves manufactures (70 milions d’eu-
ros, 4,9% del total). Després de les semimanu-
factures, el 25,7% de les importacions de La Rioja 
són aliments, begudes i tabac, d’entre les quals 
destaca l’adquisició de tabac i els seus succeda-
nis, la partida més importada per la regió, que 
arriba als 125 milions d’euros (8,7% de les impor-
tacions), i les conserves de fruita o verdura, 
(94  milions d’euros, 6,3%). Finalment, el 22,3% 
de les importacions de la regió són béns d’equi-
pament, representats principalment per la 
fabricació de màquines i aparells mecànics 
(80  milions d’euros, 5,6% del total), especial-
ment aquells destinats a tractar amb cautxú o 
plàstic, i eines pneumàtiques. 

El comerç entre La Rioja i la resta de regions també 
compta amb cert pes dins de la regió, en haver 
registrat un volum de més de 4.000 milions d’eu-
ros en vendes de productes a altres comunitats 
autònomes, d’acord amb les dades de C-Intereg 
corresponents a l’any 2017 (últim any disponible). 
La regió a la qual més exporta La Rioja és Castella 

i Lleó, que abasta un quart del total de compres 
realitzades per les regions espanyoles a La Rioja, 
seguit pel País Basc (21,4%), la Comunitat Foral de 
Navarra (14,3%) i Catalunya (9,7%).

En el comerç interregional, La Rioja també 
es posiciona com a exportadora neta. A 
més, els seus principals socis comercials a 
Espanya es caracteritzen per ser comuni-
tats autònomes amb alt poder adquisitiu, 
entre les quals es troben Catalunya, 
Navarra o el País Basc.

D’altra banda, La Rioja va adquirir al voltant de 
3.600 milions d’euros en productes d’altres regions, 
fet que fa que la balança comercial interregional 
tingui un saldo positiu proper als 400  milions 
d’euros. Les principals destinacions de les vendes 
de La Rioja són Catalunya (26,1% del total de com-
pres), la Comunitat Foral de Navarra (11,8%), Astú-
ries (11,3%) i el País Basc (10,4%). 

Comerç interregional entre La Rioja i la resta de les comunitats autònomes (2017)
Milions d’euros

Font: Calculat a partir de dades de C-Intereg.

Compres de productes d’altres regions 
per La Rioja
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2.3.4. Sector públic

La Rioja es caracteritza per ser una de les comu-
nitats autònomes amb menor percentatge de 
treballadors en el sector públic. En termes rela-
tius al total de persones ocupades, el 12,3% dels 
empleats treballava en els diferents nivells de 
les Administracions públiques (AP) dividides en 
tres grups: Administració central (Adm. central), 
regional (CA) i local (CL), i en el sistema universi-
tari. La Rioja es troba en la sisena posició en pro-
porció de treballadors del sector públic en 
comparació amb la resta de comunitats autò-
nomes (12,3% del total, per sobre de la mitjana, 
que se situa en el 13,0%). 

La Rioja és la sisena comunitat autò-
noma amb menor pes d’empleats 
públics respecte al total de persones 
ocupades.

En desagregar aquest percentatge, destaca el 
pes de l’Administració regional (comunitat 
autònoma) sobre la resta de partides, que repre-
senta el 64,1% de les persones ocupades del sec-
tor públic de La Rioja. A més, el pes respecte al 
total d’ocupats és superior a l’observat en la 
mitjana del país (7,9% per a La Rioja, 6,8% a la 
mitjana espanyola). Per la seva banda, el percen-
tatge de treballadors en les altres partides del 
sector públic es caracteritza per ser inferior a la 
mitjana espanyola. D’aquesta manera, el pes 
dels empleats a l’Administració central és del 
2,1% a La Rioja davant el 2,5% de la mitjana, 
mentre, a les comunitats locals, s’observa un pes 
de l’1,8% davant el 3,2% nacional i, finalment, el 
percentatge de persones ocupades a la universi-
tat riojana és del 0,5% davant el 0,8% de la mit-
jana espanyola.

El pes del sector públic autonòmic en l’econo-
mia riojana, mesurat com a percentatge que 
representa el pressupost públic autonòmic 
sobre el PIB regional, es va situar en el 17,8% el 
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CA  CL Universitats  Adm. central 

Importància de l’ocupació pública per nivells de govern (2018)
% del personal al servei de les administracions públiques respecte del total d’ocupats

25

Font: 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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2018, és a dir, 1,4  p.  p per sobre de la mitjana 
nacional (16,4%).

La Rioja destaca pel deute públic reduït 
en termes de percentatge del PIB (la 
setena comunitat amb el nivell més 
baix) i per haver complert amb l’objectiu 
de deute públic proposat per a l’any 
2018.

Des de l’any 2003 fins a l’actualitat, el percen-
tatge dels pressupostos públics sobre el PIB s’ha 
mantingut relativament estable al voltant del 
15%, excepte en el període 2009-2010, quan es 
va assolir el 16,6%, màxim històric de la sèrie. No 
obstant això, des de l’any 2012 i coincidint amb 
la necessitat de sanejar els comptes públics, el 

71 Objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic, regla de despesa i límit de despesa (període 2018-2020). Límit 
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

pes del sector públic sobre el PIB s’ha reduït 
diverses dècimes, fins a arribar al nivell d’equili-
bri del 14,6% el 2018.

El retorn a la senda d’equilibri ha significat 
una estabilització del deute públic de la regió 
en els últims anys, si bé és cert que, a causa de 
la recessió econòmica, el deute públic de La 
Rioja va passar de representar menys del 3,5% 
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, La Rioja 
és la setena comunitat autònoma amb la 
ràtio més baixa de deute públic sobre el PIB. El 
2018, la ràtio es va situar al 19,1% i es va com-
plir amb l’objectiu del 19,3% de deute públic 
fixat en l’acord del consell de ministres el 
201771.
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Importància del sector públic (2018)
% dels pressupostos consolidats respecte del PIB
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Fonts: calculat a partir del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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Sector públic a La Rioja (2000-2018)
% dels pressupostos consolidats respecte del PIB

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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% respecte del PIB

La Rioja Conjunt de CA

Fonts: Calculat a partir del Banc d’Espanya i l’INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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A excepció de l’any 2010, quan el dèficit públic 
de La Rioja va arribar al –3,9% del PIB, la regió 
ha tingut una acumulació de dèficit més 
baixa de la mitjana de les comunitats autòno-
mes durant tot el període observat. La Rioja va 
destacar positivament el 2016, quan es va 
situar per sobre de l’objectiu de dèficit per a la 
regió (–0,6% davant del –0,7% acordat). Des 
d’aquest any, tant La Rioja com el conjunt de 
la comunitat autònoma compleixen amb els 
objectius de despesa de les comunitats autò-
nomes, si bé la primera ha obtingut millors 
resultats que el conjunt de les regions espa-
nyoles i ha deixat un marge suficient per al 
compliment dels objectius de dèficit públic 
fixats. 

De cara al futur, el principal repte serà continuar 
complint els objectius pressupostaris a què s’ha 
compromès la regió, garantir els serveis públics 
bàsics que permetin millorar el benestar de la 
ciutadania i articular les reformes estructurals 
necessàries per generar activitat econòmica i 
llocs de treball a la regió.

2.3.5. Preus i salaris

L’evolució dels preus de La Rioja presenta un 
patró de comportament similar al del conjunt 
del país, tot i que la seva diferent magnitud ha 
fet que en els últims anys hi hagi un diferencial 
negatiu en preus. Aquesta situació resulta favo-
rable per a La Rioja, ja que afavoreix la competiti-
vitat dels seus béns i serveis davant de la resta 
de regions espanyoles. 

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

El període deflacionista de finals de 2009, fruit 
de la caiguda dels preus del petroli, va ser simi-
lar en ambdues àrees, amb els preus en caiguda 
interanual de fins a un –1,5% a La Rioja i d’un 
–1,4% en la mitjana d’Espanya ( juliol de 2009). 
Amb l’avenç dels anys, els preus es van anar 
recuperant fins a augmentar al voltant del 2,5% 

Font: Calculat a partir de dades del Ministeri d’Hisenda.

La Rioja Conjunt de CA

Evolució del dèficit públic (2007-2018)
% respecte del PIB
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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 
setembre de 2016. El 2018, els preus de la regió 
es van mantenir en nivells similars a la mitjana, 
al voltant de l’1,5%.

Si s’analitza la inflació subjacent, que té en 
compte l’evolució dels preus de tots els produc-
tes, excepte els energètics i els aliments no ela-
borats, es pot observar que presenta menys 
volatilitat per comparació a la registrada per 
l’índex general. L’evolució dels preus subjacents 
de La Rioja presenta una evolució similar a l’ex-
pressada per la mitjana espanyola en gairebé 
tot el període. Per a ambdues regions, la inflació 
subjacent passa a ser positiva des de gener de 

2015, cosa que no passa fins a mitjans de 2016 
en l’índex general. Aquesta diferència es troba 
motivada entre altres factors per la caiguda dels 
preus del petroli entre 2015 i 2016.

Per components del consum, el 2018, els que 
mostren un patró més inflacionista a La Rioja 
són la roba i el calçat, amb uns preus que van 
augmentar un 27% interanual. En segona posi-
ció empatarien restaurants i hotels (2,8%) i 
habitatge, aigua, electricitat, gas i altres com-
bustibles (2,8%). Les partides de sanitat (–0,4%) 
i transport (–1%) mostren un creixement nega-
tiu dels preus. Els altres components mantenen 
una pujada de preus al voltant de l’1,1% inter- 
anual segons dades de l’Índex de Preus de Con-
sum publicat per l’INE.

EspanyaLa Rioja
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Després de la recuperació econòmica, els 
costos laborals de la regió van repuntar el 
2015 per després caure el 2016 i mante-
nir-se relativament constants entre 2017 i 
2018. Per la seva banda, els costos laborals 
de la mitjana espanyola han crescut pro-
gressivament en aquest període. Com a 
conseqüència, en els últims anys el dife-
rencial de costos laborals entre les dues 
s’ha incrementat.

Pel que fa als costos laborals, l’evolució a La Rioja 
és similar a la del conjunt d’Espanya. En el perío- 
de previ a l’inici de la crisi (2001-2007), els costos 
laborals a La Rioja van augmentar a un ritme 
mitjà anual del 3,9% (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 només 
la contenció del creixement dels costos, sinó 
també una disminució moderada d'aquests cos-
tos, i va passar a créixer a un ritme mitjà anual 
del –0,1% entre 2011 i 2014. Aquesta contenció ha 
permès ajustar els costos de producció a la nova i 
comprimida facturació de les empreses, però 
també ha erosionat la renda de les llars, així com 
el consum i la inversió que realitzen. 

A l’inici de la recuperació econòmica, l’incre-
ment dels costos laborals a La Rioja va ser més 
alt que en la mitjana nacional. El 2015 van tenir 
un repunt i van passar a créixer el 2%. No obs-
tant això, el 2018 van caure un 0,7%, mentre que 
la mitjana nacional va créixer un 1,0%. Amb tot, 
el cost laboral mitjà a La Rioja va ser de 
2.339 euros per treballador el 2018, mentre que 
en el conjunt d’Espanya va ser de 2.573  euros 
per treballador 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 capítol s’analitzen els principals fac-
tors que hi ha darrere dels processos econòmics 
esmentats a la secció anterior, relacionats amb 
el creixement de la regió, el seu mercat de tre-
ball i sector exterior, entre d’altres, amb l’objec-
tiu d’estudiar quins aspectes de l’economia 
riojana presenten opcions de millora per acon-
seguir una convergència més gran pel que fa a 
les regions europees més avançades.

En aquest sentit, La Rioja encara es troba allunyada 
d’altres comunitats autònomes com la Comunitat 
de Madrid o el País Basc, i més encara de les regions 
més punteres d’Europa. El PIB per capita de la regió 
se situa molt per sota dels nivells de les 10 regions 
més pròsperes a Europa, on no s’observa una ten-
dència cap a l’equiparació de resultats entre La 
Rioja i aquestes últimes. En aquest aspecte, la 
millora del benestar de La Rioja exigeix augmentar 
la competitivitat de l’economia regional.

A l’EU Regional Competitiveness Index (RCI)72, ela-
borat 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 fac-
tors i, al seu torn, en 73 indicadors. Els tres pun-
tals que componen l’indicador són: bàsic, 
eficiència i innovació. El primer comprèn indica-

72 The EU Regional Competitiveness Index 2019 (European Commission). Enllaç: https://ec.europa.eu/regional_ 
policy/sources/docgener/work/2019_03_rci2019.pdf
73 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.
74 D’acord amb el Pla Estratègic de La Rioja 2020, una de les amenaces a què s’enfronta la regió és la lenta conver-
gència en el nivell de productivitat de la feina respecte a la UE-15. Disponible a: https://www.larioja.org/innovacion/
es/planes-estrategicos/estrategia-riojana-2020

dors relatius a la qualitat institucional, a l’estabi-
litat macroeconòmica, a les infraestructures, a la 
salut i a la qualitat de l’educació primària i secun-
dària. 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. Final-
ment, al tercer grup es prova de contemplar la 
preparació tecnològica, la sofisticació dels nego-
cis i la innovació de l’economia analitzada.

La Rioja se situa a la zona mitjana-baixa de 
l’Índex de Competitivitat Regional de la 
Unió Europea, al qual ocupa la posició 193 
de 268 (la novena entre les regions espa-
nyoles). Aquest resultat es deu principal-
ment a un pitjor posicionament de la regió 
en els pilars d’eficiència del mercat de tre-
ball i sofisticació de les empreses; aspectes 
en els quals La Rioja ha de centrar els seus 
esforços per millorar la competitivitat.

En aquest capítol també es realitza una normalit-
zació de l’indicador compost73 que permet la 
comparació entre cadascuna de les regions euro-
pees. Com més gran sigui el valor de l’índex, més 
gran serà la seva distància respecte de la mitjana 
i, per tant, millor serà la posició relativa de la regió. 

Els resultats de l’any 2019 situen La Rioja a la zona 
mitjana-baixa del rànquing (concretament 
ocupa la posició 193 de les 268 regions analitza-
des), amb un indicador de competitivitat igual a 
–0,50. Si es comparen aquests resultats amb els 
de l’informe de 2013, La Rioja empitjora la seva 
posició relativa en retrocedir 23 llocs en el ràn-
quing europeu, quan se situava en la posició 170 
de 262. Aquesta pèrdua de posicions denota la 
necessitat d’incrementar els esforços per millo-
rar la competitivitat de la regió74. 
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Quant al seu posicionament pel que fa a la 
resta de regions espanyoles, La Rioja se situa 
en novena posició, per darrere de la Comunitat 
de Madrid, el País Basc, Catalunya, la Comuni-
tat Foral de Navarra, Cantàbria, el Principat 
d’Astúries, Aragó i la Comunitat Valenciana. 
Malgrat els pitjors resultats de La Rioja en l’Ín-
dex de Competitivitat Regional de la Unió 
Europea de 2017, en comparació amb 2013, la 
regió ha millorat en aquest període en els 
pilars bàsic i d’innovació, si bé ha disminuït sig-
nificativament la seva puntuació en el pilar 
d’eficiència. 

La competitivitat més baixa de La Rioja es deu 
principalment a un pitjor posicionament en els 

pilars d’eficiència del mercat de treball i sofisti-
cació de les empreses, en els quals ocupa les 
posicions 224 i 217 de 268 regions, respectiva-
ment. De l’anàlisi d’aquests subíndexs també es 
desprèn la necessitat de millorar l’educació 
superior a la regió, ja que ocupa la posició 201 de 
268 en aquest aspecte. 

Tot i que les xifres d’ocupació i la productivitat 
a La Rioja han millorat durant els últims anys, 
encara es posicionen lluny dels nivells ante-
riors a la crisi. L’aproximació en competitivitat 
a altres regions europees implicarà recuperar 
un dinamisme més gran en el mercat laboral 
com a motor de cohesió a la regió: un dina-
misme que incrementi la participació de la 

Posicionament relatiu de La Rioja 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 Luxembourg (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

193 La Rioja –0,11 –0,66 –0,56 –0,50

  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. EU Regional Competitiveness Index 2019.
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població en l’economia regional, a més d’assi-
milar els nous processos productius d’alt valor 
afegit que milloren l’eficiència i productivitat 
dels factors.

3.1.1. Productivitat, ocupació  
i benestar

La descomposició de la renda per capita a La 
Rioja en productivitat de la feina i percen-
tatge de població ocupada75 permet analitzar 
la dinàmica i les bases de creixement de la 
regió durant els últims anys i comparar-la 
amb els seus principals referents. La producti-
vitat del treball permet estudiar l’eficiència 
amb què s’utilitzen els factors productius, 
mentre que el percentatge de població ocu-
pada mostra el grau d’implicació de la pobla-
ció en activitats econòmiques. Aquests 
indicadors poden associar-se a una mesura de 
cohesió social, els quals, combinats, deter-
minen el benestar de la societat aproximat 
per la renda per habitant.

La Rioja presenta un percentatge de població 
ocupada sobre el total de població superior a 
la mitjana espanyola (43,7% davant del 42,4% 
el 2018, respectivament). Mentrestant, la pro-
ductivitat per treballador de la regió (mesu-
rada com el quocient entre PIB i ocupació) 
també és superior a la mitjana nacional 
(60.088 euros davant 59.002 euros de la mit-
jana espanyola el 2018, respectivament). 
Aquesta situació es manté durant gairebé tot 
el període analitzat per a tots dos indicadors, a 
excepció dels anys 2002 i 2003, quan la pro-
ductivitat per treballador a Espanya era supe-
rior a la mitjana de la regió. 

Tot i trobar-se per sobre de la mitjana nacio-
nal, La Rioja ha experimentat un retrocés en la 

75 Renda per capita = productivitat del treball x percentatge de població ocupada:
 76 PIB a preus constants.

77 D’acord amb el Pla Estratègic de La Rioja 2020, una de les debilitats de la regió és que l’avanç de la renda per capi-
ta s’ha basat més en l’augment de l’ocupació que en la productivitat de la feina. Disponible a: https://www.larioja.
org/innovacion/es/planes-estrategicos/estrategia-riojana-2020

dinàmica de la productivitat i l’ocupació en el 
període esmentat. Mentre que l’any 2002 el 
47,1% de la població de La Rioja estava ocupada 
(per sobre de la mitjana nacional, situada en el 
42,7%), l’esclat de la crisi va produir una dismi-
nució d’aquesta xifra fins a arribar al mínim 
del 39,4% el 2013 (7,7 punts per sota del que es 
va observar el 2002). Des d’aquest moment, la 
dinàmica de l’ocupació s’ha anat recuperant 
de forma gradual fins a arribar al 43,7% el 
2018, si bé aquesta xifra es troba encara lluny 
del màxim de 48,1% assolit abans de la crisi, el 
2007. 

La Rioja té una proporció de població ocu-
pada superior a la mitjana espanyola, la 
productivitat de la qual també és més alta 
que la de la mitjana nacional. La competi-
tivitat exterior de La Rioja i la seva conver-
gència amb les zones més pròsperes 
d’Europa exigeixen mantenir aquesta ten-
dència a llarg termini.

Per la seva banda, la productivitat laboral ha 
augmentat un 15,6% al llarg del període 2002-
2018. Aquest guany de productivitat és resultat 
principalment de l’increment del PIB76 de la 
regió77, que va créixer un 20,1% en el període 
esmentat, si bé encara no ha assolit els nivells 
previs a la crisi (es troba un 2,9% per sota del 
nivell de 2008). Per la seva banda, l’ocupació ha 
crescut un 3,8% en el període 2002-2018, tot i 
que encara es troba un 7,0% per sota dels nivells 
de 2008. A partir de 2014, les xifres de PIB i 
d’ocupació van començar a recuperar-se, cosa 
que explica l’increment de la productivitat a 
partir d’aquest any. 

En comparativa europea, la productivitat de La 
Rioja se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 
i del conjunt nacional, i es posiciona prop d’eco-
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nomies com la d’Itàlia (amb la qual comparteix 
xifres similars tant en termes de productivitat 
com en el percentatge de persones ocupades 

sobre la població total) i del Regne Unit o Ale-
manya, tot i que només en termes de producti-
vitat.

Dinàmica de la productivitat i de l’ocupació (2002-2018)
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Nota: * Les corbes d’isorenda per habitant són el lloc comú de totes les combinacions de productivitat i de taxa d’ocupació que donen 
la mateixa renda per habitant, cosa que indica que hi ha diverses maneres d’assolir un nivell determinat de benestar si es combinen aquests 
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Fonts: Eurostat i INE.
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La productivitat de La Rioja se situa per 
sobre de la mitjana de la UE-28 i del con-
junt nacional, amb resultats similars als de 
països com Alemanya. No obstant això, els 
nivells d’ocupació de la regió se situen 
encara lluny dels de les economies euro-
pees de referència. Per tant, els esforços de 
La Rioja de cara al futur s’han de centrar a 
fomentar l’ocupació sostinguda, al marge 
de continuar amb l’avanç ja observat en la 
productivitat.

Els esforços de la regió de La Rioja han de cen-
trar-se, per tant, a fomentar l’ocupació sostin-
guda amb més fermesa, a més de continuar 
amb els avenços en productivitat presenciats 
en els darrers anys gràcies a millores tecnològi-
ques i de capital humà, per aconseguir així una 
economia amb taxes elevades de productivitat 
i d’ocupació, similar a la dels països del nord 
d’Europa, com Noruega, els Països Baixos o Ale-
manya.

3.1.2. Productivitat sectorial

A partir de l’anàlisi detallada de la productivitat 
de la regió de La Rioja, obtinguda de les dades 
procedents de la Comptabilitat Regional d’Espa-
nya de 2018, s’identifiquen aquells sectors en 
què la regió ha de centrar els seus esforços per 
impulsar el creixement en trobar-se més especia- 
litzada que la mitjana nacional i se senyalitzen 
les activitats en què la productivitat és inferior a 
la mitjana espanyola, amb l’objectiu d’identifi-
car també aquelles branques en què són neces-
sàries millores. 

El sector de l’agricultura, la ramaderia, la 
silvicultura i la pesca, juntament amb la 
indústria manufacturera, són les activi-
tats productives riojanes que més des-
punten a conseqüència de la combinació 
d’una alta productivitat i una especialitza-
ció més gran que la mitjana del país.

El valor afegit brut (VAB) per treballador a La Rioja 
és un 1,8% superior a la mitjana espanyola i se 
situa en 61.780 euros per empleat el 2018. Les acti-
vitats econòmiques que compten amb la produc-
tivitat laboral més alta en comparació amb la 
mitjana nacional són l'agricultura, la ramaderia, la 
silvicultura i la pesca, les activitats financeres i 
d'assegurances i la indústria manufacturera, les 
productivitats de les quals són un 49,3%, 8,1% i 
6,6% superiors a la mitjana nacional d'aquests 
sectors, respectivament. En termes d'ocupació, 
aquestes branques representen el 6,0%, l'1,5% i el 
18,1%, respectivament, del total de persones ocu-
pades a la regió (el 25,6% entre els tres sectors). 

Per contra, aquelles branques que obtenen pitjors 
resultats en termes de productivitat en compara-
ció amb la mitjana nacional són les relacionades 
amb les activitats immobiliàries, la productivitat 
de les quals és un 23,8% inferior a la mitjana naci-
onal, i que donen feina a un 1,3 % de treballadors a 
La Rioja, les activitats professionals, científiques i 
tècniques (productivitat 11,3% inferior a la mitjana 
nacional, 8,3% de l'ocupació) i la construcció (pro-
ductivitat 10,6% inferior a la mitjana nacional, 
7,0% de l'ocupació). 

Els sectors de l’agricultura, la ramaderia i la 
pesca i de la indústria manufacturera són 
les activitats en què La Rioja compta amb 
més avantatges comparatius respecte a la 
mitjana nacional, ja que els seus índexs 
d’especialització i de productivitat són 
superiors als del conjunt del país.

La representació gràfica de la pàgina 69 sobre 
l’índex d’especialització, juntament amb la pro-
ductivitat 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) de la comunitat autònoma pel que fa 
al pes de la mateixa branca en el conjunt d’Espa-
nya; per la seva banda, una productivitat laboral 
superior a 1 indica un ús més intensiu de mà 
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d’obra en aquest sector en comparació amb la 
mitjana nacional.

Així, el sector de l’agricultura, la ramaderia, la 
silvicultura i la pesca de La Rioja és el que obté 
més avantatges comparatius respecte a la mit-
jana nacional, ja que el seu índex d’especialitza-
ció és de 2,16 punts, amb una productivitat de la 
feina d’1,49. A aquest sector li segueix la indús-
tria manufacturera, amb un índex d’especialit-
zació d’1,89 i una ràtio de productivitat de l’1,07. 
El conjunt del sector industrial presenta un 
índex d’especialització d’1,63, tot i que la seva 
ràtio de productivitat és inferior a la unitat 
(0,98), mentre que el sector de la construcció 

obté un valor de l’índex d’especialització igual a 
1 i 0,89 en productivitat.

La resta de branques es troben menys especia-
litzades que el conjunt nacional, si bé algunes, 
com les activitats financeres i d’assegurances o 
el sector de la informació i les comunicacions, 
obtenen una productivitat superior a la mit-
jana nacional (1,08 i 1,03, respectivament). Com 
a conseqüència, resulta convenient reforçar 
l’aposta emprenedora i inversora en aquests 
sectors, i aprofitar-hi l’avantatge productiu de 
la regió, així com el capital humà disponible, 
amb l’objectiu de millorar l’especialització en 
aquests sectors.

Productivitat i pesos sectorials a La Rioja (2018)

VAB (€)/empleat Índex 
d’especialització 

(VAB)

Pes del 
sector 

(ocupació)
Valor 
2018

En relació 
amb Espanya

PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS  
DE MERCAT 61.780 101,8% 1,00 100,0%

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 62.817 149,3% 2,16 6,0%

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

75.423 97,9% 1,63 19,2%

- De les quals: indústria manufacturera 72.335 106,6% 1,89 18,1%

Construcció 49.442 89,4% 1,00 7,0%

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

42.787 97,5% 0,82 25,3%

Informació i comunicacions 82.681 103,1% 0,40 1,0%

Activitats financeres i d’assegurances 132.338 108,1% 0,90 1,5%

Activitats immobiliàries 444.009 76,2% 0,90 1,3%

Activitats professionals, científiques i tècniques; 
activitats administratives i serveis auxiliars 35.092 88,7% 0,58 8,3%

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

42.637 95,6% 0,95 22,4%

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

28.621 94,9% 0,85 8,0%

Valor afegit brut total 55.910 101,8% 1,00 100,0%

Font: INE (Comptabilitat Regional d’Espanya)
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3.2. Empreses  
i emprenedors

A continuació s’analitza la demografia empresa-
rial i emprenedora a La Rioja a través d’una com-
parativa pel que fa al conjunt nacional. A més, 
també es fa una anàlisi de la mateixa evolució 
històrica de la comunitat i un estudi de les acti-
vitats més prometedores de la regió, on els alts 
nivells d’especialització suggereixen un avan-
tatge comparatiu respecte a la resta del territori 
espanyol. El correcte funcionament del teixit 
empresarial és primordial per al desenvolupa-
ment de l’economia regional, ja que en depenen 
la consolidació de la recuperació econòmica i la 
creació d’ocupació. 

El sector empresarial de La Rioja s’ha carac-
teritzat per créixer de manera similar al de la 
resta d’Espanya pel que fa a la seva distribució 
per grandària i ritmes de creació empresarial. A 
més, disposa d’una alta representació d’empre-
ses immobiliàries, constructores i de comerç al 
detall. De tota manera, es troben diferències 
en els sectors en què la regió està altament 

especialitzada; entre ells destaquen la indús-
tria de fabricació de begudes, liderada per l’ela-
boració de vi, i la del cuir i calçat. Tots aquests 
factors donen a la regió un caràcter hetero-
geni, però eficient en els seus processos pro-
ductius.

3.2.1. Composició de l’estructura 
empresarial

densitat emPresarial i mida

La densitat empresarial de La Rioja és 
superior a la del total nacional, amb 
73,5 negocis per cada 1.000 habitants. No 
obstant això, el teixit empresarial riojà ha 
anat perdent pes des del 2016, ja que no 
ha recuperat encara el nombre de firmes 
previ a la crisi. Els esforços de la regió han 
de dedicar-se a capacitar millor l’acció 
emprenedora i a facilitar l’accés a infraes-
tructures i coneixement.

Índex d’especialització i productivitat en relació amb Espanya (2018)
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Font: INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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El 2018, La Rioja comptava amb 23.197  empre-
ses, segons dades del Directori Central d’Empre-
ses (DIRCE), una xifra que suposa el 0,7% del 
total nacional. Des de l’any 2016 en endavant, el 
ritme de creació de negocis a la regió ha estat 
més lent que el del conjunt nacional. En conse-
qüència, la composició empresarial riojana ha 
anat perdent pes sobre el total nacional. A més, 
el teixit empresarial riojà no ha recuperat 
encara els nivells que mostrava abans de la crisi, 
quan el nombre de firmes a la regió era de 
23.834 (any 2008).

En termes relatius a la població, La Rioja s’ha 
caracteritzat per disposar d’una densitat 
empresarial superior a la del total nacional (el 
2018, la regió tenia 73,5  corporacions per cada 
1.000 habitants, mentre que la mitjana nacio-
nal era de 71,4). Durant els últims anys, aquesta 
dada ha passat de sustentar-se en la ràpida  
creació de negocis a fer-ho en un lent creixe-
ment demogràfic.

La distribució de la mida del teixit 
empresarial de La Rioja és molt similar a la 
del total nacional. En aquest sentit, cal 
destacar el predomini de les empreses de 
mida petita.

El desenvolupament econòmic de la regió no 
depèn únicament de la creació de noves 
empreses, sinó també del fet que siguin capa-
ces 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 dels negocis, la seva capacitat 
per penetrar en mercats estrangers i la facilitat 
per obtenir finançament o dur a terme inver- 
sions.

La distribució de la mida del teixit empresarial de 
La Rioja és molt similar a la de la resta d’Espanya. 

70
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Evolució de la densitat empresarial (2000-2018) 
Nombre d’empreses per cada 1.000 habitants

La Rioja

Nombre empreses/
1.000 habitants Espanya
64,1
64,3
64,8
65,9
68,1
69,5
71,0
73,8
74,1
71,8
70,0
68,9
67,7
66,8
66,7
68,352
69,519
70,479
71,435

Nombre empreses/
1.000 habitants Navarra
70,8
70,2
69,2
69,9
71,7
71,7
73,1
75,7
75,1
73,1
71,9
70,6
69,5
69,3
69,9
72,805
73,073
73,457
73,484

Espanya 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).
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Les petites i mitjanes empreses (en endavant, 
pimes), i aquelles sense assalariats, abasten gai-
rebé la totalitat del teixit productiu. Així, el 2018, 
van representar el 53% del total de firmes rioja-
nes, mentre que la mitjana espanyola es va situar 
en el 55,3%. El pes de les empreses sense assalari-
ats, en el cas de La Rioja, ha decrescut en 1,6 p. p. 
en comparació amb l’any 2000, quan la tendèn-
cia a escala nacional ha estat d’un creixement de 
0,7 p. p. en el mateix període.

En data de 2018, les empreses petites riojanes 
(amb menys de 10  treballadors) engloben el 
41,8% del teixit productiu regional, fet que 
suposa un increment de 2,7 p. p. en comparació 
amb l’any 2000. A escala nacional, aquest sub-
conjunt va representar el 40,1% del total de fir-
mes de 2018, cosa que, com també succeix en el 
cas de La Rioja, suposa un increment de 0,8 p. p. 
en comparació amb l’any 2000.

El pes de les corporacions mitjanes (de 10 a 
50 empleats) i les grans (més de 50 empleats) ha 

decrescut en els dos casos. D’una banda, a La 
Rioja han passat de representar el 6,3% del total 
l’any 2000 al 5,3% el 2018. El descens en el cas 
nacional ha estat més accentuat, ja que ha baixat 
d’un 6,0% a un 4,6% en el mateix període.  

El sector dels serveis empresarials i immo-
biliaris, així com el de la construcció, són 
els que més pes tenen en el teixit 
empresarial de La Rioja i representen gai-
rebé la meitat de les empreses.

De la distribució de les empreses riojanes per 
branques d’activitat destaquen les que oferei-
xen serveis immobiliaris i empresarials, així com 
les empreses del sector de la construcció, amb 
una representació del 36,3% i del 12,3% sobre el 
total, respectivament. No obstant això, també 
són rellevants les d’altres serveis i activitats so- 
cials (9,4%), del comerç i de la reparació (9,1%) i 
de l’hostaleria (8,5%). Dins el sector “Altres ser-
veis i activitats socials” destaquen els serveis a 
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edificis i activitats de jardineria, les activitats 
esportives, recreatives i d’entreteniment, i les 
activitats associatives.

Pel seu valor de cara a l’exterior, cal destacar el 
sector de la fabricació de begudes, el qual inclou 
la indústria vinícola i les seves complementàries. 
Aquesta activitat ha vist decréixer el seu nombre 
d’empreses des de 2008 a 64, fet que suposa 
una taxa de variació anual mitjana del –1,5%. 
També és rellevant la indústria del cuir i del cal-
çat, que també decreix en 39 empreses durant el 

mateix període (–1,4% de taxa de variació anual 
mitjana). Finalment, la indústria de l’alimenta-
ció, que inclou la producció de conserves vege-
tals de gran importància exportadora per a la 
regió, també decau en 33 corporacions entre els 
anys 2008 i 2018; cosa que equival a un –1%. 

esPecialització emPresarial

A més del nombre, de la mida i de la distribució 
sectorial de les empreses a La Rioja, cal conèixer 

5 10 15 20 25 30 350

Serveis empresarials i immobiliaris

Equipament elèctric, electrònic i òptic 0,08
Fabricació de material de transport 0,09
Indústria química 0,13
Indústria del cautxú i matèries plàstiques 0,25
Maquinària i equips mecànics 0,26
Altres productes minerals no metàl·lics 0,37
Indústria de la fusta i del suro 0,47
Indústria del paper; edició i arts grà�ques 0,53
Indústries manufactureres diverses 0,94
Energia 1,03
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 1,40
Indústria tèxtil i de la confecció; indústria del cuir i del calçat 1,47
Intermediació �nancera    2,21
Indústria de l’alimentació, begudes i tabac 3,03
Educació 3,25
Activitats sanitàries i veterinàries; serveis socials  4,34
Transport i comunicacions 4,42
Hostaleria 8,54
Comerç i reparació  9,13
Altres serveis i activitats socials; serveis personals i llars amb personal domèstic 9,38
Construcció 12,36
Serveis empresarials i immobiliaris 36,33
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Indústria tèxtil i de la confecció; indústria
 del cuir i del calçat

Energia

Indústria del paper; edició i arts grà�ques

Indústries manufactureres diverses

Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics

Indústria de l’alimentació, begudes i tabac

Intermediació �nancera

Educació

Activitats sanitàries i veterinàries; serveis socials

Transport i comunicacions

Comerç i reparació

Construcció

Hostaleria

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

Composició del teixit empresarial per sector d’activitat a La Rioja (2018)
En %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).
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quina és l’especialització del teixit productiu 
riojà. Per a això, es construeix un indicador que 
mesura el grau d’especialització de la regió en 
relació amb el total nacional per a cada branca 
d’activitat78.

En termes d’especialització industrial, 
en l’economia riojana destaquen les 
activitats de fabricació de begudes, 
especialment de vi, i la indústria del cuir 
i del calçat. Tots dos sectors abasten un 
28,2% del total d’empreses industrials a 
la regió.

L’especialització de La Rioja recau principal-
ment en activitats del sector serveis, ja que 
són 18 les activitats amb un índex d’especialit-
zació superior a la unitat. No obstant això, la 
indústria riojana també disposa de sectors 
especialitzats en la producció de dos dels pro-
ductes més emblemàtics d’Espanya: el vi i el 
calçat. Així, la regió de La Rioja compta amb un 
alt índex d’especialització en la branca de 
fabricació de begudes (5,8), que recau fona-
mentalment sobre la indústria del vi, de gran 
demanda en els mercats nacionals i interna- 
cionals, i que suposa el 17,1% de les empreses 
industrials de la regió. El sector del vi a La Rioja 
continua en auge. L’any 2018 es van produir 
336 milions de litres de vi Denominació d’Ori-
gen (DO) La Rioja qualificat79, que és la dada 
més alta de la sèrie històrica, i per a la produc-
ció del qual es fan servir 65.001 hectàrees, és a 
dir, un 12% de la superfície de la regió. La gran 
part d’aquest vi s’orienta al mercat interior, 
tot i que el pes sobre el total del vi exportat ha 
incrementat significativament en els últims 
anys.

D’altra banda, la indústria del cuir i del calçat de 
La Rioja (amb un índex d’especialització del 4,4) 

78 L’índex d’especialització es calcula com a quocient entre el pes d’una determinada branca sobre el total d’empreses 
del sector a la regió i aquest mateix percentatge per al conjunt de l’economia espanyola. Les empreses riojanes amb 
un índex superior a 1 estan més especialitzades que la mitjana nacional.
79 Enllaç: https://www.riojawine.com/wp-content/uploads/1/2019/05/memoria_2018_digital.pdf
80 Enllaç: http://noticiasdelarioja.com/las-exportaciones-de-la-rioja-crecen-por-sexto-ano-consecutivo/

s’ha assentat en zones properes a les localitats 
d’Arnedo i de Cervera del Río Alhama i representa 
l’11,1% de les empreses industrials a la regió. El 
calçat riojà és considerat d’alta qualitat, amb un 
clar valor afegit, i es ven principalment a França, 
Itàlia, Alemanya i Portugal. Aquest sector també 
compta amb el suport de l’Agència de Desenvolu-
pament Econòmic de La Rioja (ADER) per a la 
internacionalització empresarial a través de finan-
çament directe i de l’organització de missions 
comercials80.

A més d’aquestes dues activitats, la indústria rio-
jana també gaudeix d’un cert grau d’especialit-
zació en les branques de la recollida i el 
tractament d’aigües residuals (1,3) i en la fabrica-
ció de productes de cautxú i plàstics, la fabricació 
de mobles, la indústria de l’alimentació, i la capta-
ció, la depuració i la distribució d’aigua, l’índex 
d’especialització de la qual es troba a la unitat. 
Aquests sectors compten amb el 24,7% del total 
d’empreses industrials de la regió, que actual-
ment són 565.

El sector serveis riojà compta amb un 
total de fins a 18 activitats amb un índex 
d’especialització superior a la unitat, en 
què destaquen les activitats immobilià-
ries, les activitats de seguretat i investiga-
ció i els serveis financers (excepte 
assegurances i fons de pensions). Les acti-
vitats amb més representació sobre el tei-
xit empresarial del sector terciari són les 
activitats immobiliàries (10,3%), el comerç 
a l’engròs (9,1%) i el comerç al detall 
(17,6%).

El sector serveis és el conjunt d’activitats eco-
nòmiques amb el nombre més gran de sec-
tors especialitzats de l’economia riojana, 
actualment 18. Les activitats immobiliàries 
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són les que aconsegueixen un índex d’espe- 
cialització més gran, que arriben a l’1,6. Al tan-
cament de 2018, aquestes activitats estan 
representades a La Rioja per 1.851  empreses, 
que aglutinen el 10,3% del total de compa-
nyies de serveis de la regió. Molt de prop, les 
activitats de seguretat i investigació s’esta-
bleixen com un altre sector capdavanter a La 

Rioja (1,5), encara que només estan exemplifi-
cades en el 0,2% de les empreses del sector 
terciari de la regió. Els serveis financers 
(excepte assegurances i fons de pensions) 
també obtenen una puntuació alta en l’índex 
d’especialització, ja que arriben a l’1,4, tot i 
tenir una representació residual sobre el tei-
xit empresarial de La Rioja.

Índex d’especialització de les branques d’activitat industrial a La Rioja (2018)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses).

Rànquing Branques industrials Índex Nombre d’empreses 
a La Rioja

% s/total d’empreses 
industrials a  

La Rioja

1 11. Fabricació de begudes 5,8 392 17,1%
2 15. Indústria del cuir i el calçat 4,4 255 11,1%

3
37.  Recollida i tractament d’aigües 

residuals
1,3 9 0,4%

4
22.  Fabricació de productes de cautxú  

i plàstics
1,0 57 2,5%

5 31.  Fabricació de mobles 1,0 150 6,5%
6 10. Indústria de l’alimentació 1,0 310 13,5%

7
36.  Captació, depuració  

i distribució de l’aigua
1,0 39 1,7%
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Rànquing Branques de servei Índex Nombre d’empreses 
a La Rioja

% s/total d’empreses 
industrials a  

La Rioja

1 68.  Activitats immobiliàries 1,6 1.851 10,3%

2
80.  Activitats de seguretat  

i investigació
1,5 33 0,2%

3
64.  Serveis financers, excepte 

assegurances i fons de pensions
1,4 34 0,2%

4
81.  Serveis a edificis i activitats  

de jardineria
1,3 414 2,3%

5
60.  Activitats de programació i emissió 

de ràdio i televisió
1,2 14 0,1%

6
88.  Activitats de serveis socials  

sense allotjament
1,1 45 0,3%

7 55. Serveis d’allotjament 1,1 215 1,2%

8
46.  Comerç a l'engròs i intermediaris 

del comerç, excepte de vehicles de 
motor i motocicletes

1,1 1.625 9,1%

9
93.  Activitats esportives, recreatives  

i d’entreteniment
1,1 296 1,6%

10
92. Activitats de jocs d’atzar  

i apostes
1,1 83 0,5%
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Entre la resta d’activitats del sector serveis que 
estan especialitzades cal destacar, pel seu pes 
en el teixit empresarial de la regió, els serveis a 
edificis i les activitats de jardineria (índex d’1,3, 
el 2,3% del total d’empreses de serveis a La 
Rioja), el comerç a l’engròs i els intermediaris de 
comerç (1,1, amb el 9,1% de les empreses de ser-
veis), el comerç al detall (1,1, amb el 17,6%) i el 
servei de menjars i begudes (1,1, el 9,8% del pes 
empresarial).

3.2.2. La dinàmica empresarial  
i la capacitat per emprendre  
a La Rioja

El teixit empresarial de La Rioja ha crescut 
un 24% entre els anys 2000 i 2018, si bé el 
ritme de creació de nous negocis a la regió 
és lleugerament inferior al de la mitjana 
nacional en el mateix període.

El nombre d’empreses a La Rioja ha crescut des 
de l’any 2000 a una taxa mitjana anual de l’1,2%, 
la qual cosa incrementa el seu teixit empresa-
rial un 24% entre els anys 2000 i 2018. Aquests 
ritmes de creació de nous negocis són inferiors 
als exhibits per la resta d’Espanya, on el ritme de 
creixement mitjà va ser de l’1,4% en el mateix 
període.

La tendència inicial del període analitzat, des de 
l’any 2001 fins al 2004, és d’acceleració de la crea- 
ció de nous negocis tant a La Rioja com a Espa-
nya, amb un increment de les seves taxes de 
creixement de +3,3 p. p. i +2,7 p. p., respectiva-
ment en aquest període. Després d’aquesta pri-
mera fase, aquests nivells de creació empresarial 
entren en un període de lleugeres fluctuacions, 
però sempre dins de l’interval del 3% al 5%. No 
obstant això, en el començament de la crisi de 
2008, la formació de noves empreses en les 
dues zones disminueix, amb caigudes de fins a 
l’1,9% en el cas d’Espanya (2009 i 2010), i de 
l’1,7% en el cas de La Rioja (2011). No és fins al 
2015 quan l’emprenedoria riojana i nacional tor-

Rànquing Branques de servei Índex Nombre d’empreses 
a La Rioja

% s/total d’empreses 
industrials a  

La Rioja

11 72.  Recerca i desenvolupament 1,1 53 0,3%
12 77.  Activitats de lloguer 1,1 159 0,9%
13 85.  Educació 1,1 754 4,2%

14
47.  Comerç al detall, excepte de vehicles 

de motor i motocicletes
1,1 3.159 17,6%

15 56.  Serveis d’aliments i begudes 1,1 1.765 9,8%
16 96.  Altres serveis personals 1,0 859 4,8%

17
66.  Activitats auxiliars als serveis 

financers i a les assegurances
1,0 507 2,8%

18
45.  Venda i reparació de vehicles  

de motor i motocicletes
1,0 493 2,7%

Índex d’especialització de les branques d’activitat de serveis 
a La Rioja (2018) (continuació) 

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  A u t ò n o m a  d e  L a  R i o j a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

nen a assolir xifres positives, amb un creixe-
ment del 3,4% i del 2,2%, respectivament. En el 
cas de La Rioja, aquest repunt es desinfla en 
anys posteriors, en què la tendència s’estanca al 
voltant del 0%. En el cas del conjunt espanyol, la 
taxa de creixement roman relativament estable, 
lleugerament per sota del 2%.

En termes absoluts, en el període 200881-2018, es 
van destruir 637 empreses a La Rioja. No obstant 
això, el nombre d’iniciatives empresarials sí que 
va incrementar-se en alguns sectors. Així, els sec-
tors en què es van crear més firmes en aquest 
període van ser el d’activitats auxiliars als serveis 
financers i a les assegurances, que va incremen-
tar la seva presència a la regió en 1.032 empreses, 
seguit pels sectors de l’educació i les activitats 
administratives d’oficina, que van créixer en 267 i 

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

262 empreses, respectivament. En quart i cinquè 
lloc segueixen les activitats de seguretat i inves-
tigació i les de subministrament d’energia elèc-
trica, gas, vapor i aire condicionat, amb 186 i 
126 noves empreses, respectivament. 

Per contra, els sectors que més representació 
perden dins el teixit empresarial de La Rioja són 
la construcció d’edificis (1.085 empreses menys), 
les activitats de construcció especialitzada 
(603  empreses menys) i el comerç al detall 
(449  empreses menys). En menor mesura, 
encara que també disminueixen el seu parc 
empresarial a la regió en el període 2008-2018, 
es troben els sectors de transport terrestre i per 
canonada (181  menys) i les activitats de seus 
centrals, consultoria i gestió empresarial 
(176 empreses menys).

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

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (Directori Central d’Empreses). 
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emPrenedoria i PersPectives a mitjà termini

Una de les variables necessàries i que impulsen 
l’activitat empresarial i el desenvolupament de 

l’economia d’un territori és la capacitat empre-
nedora dels habitants. Per conèixer l’estat de La 
Rioja en aquesta dimensió, l’anàlisi es basa en 
els resultats de l’informe Global Entrepreneurship 
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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 La Rioja (2008-2018)   
Variació en nombre d’empreses

41 Construcció d’edi�cis

Educació

Top 10 de les branques que més creixen

Top 10 de les branques més regressives

68 Activitats immobiliàries

88 Activitats de serveis socials sense allotjament

73 Publicitat i estudis de mercat

95 Reparació d’ordinadors, efectes personals
 i articles d’ús domèstic

81 Serveis a edi�cis i activitats de jardineria

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

80 Activitats de seguretat i recerca

66 Activitats auxiliars als serveis
 �nancers i a les assegurances

82 Activitats administratives d’o�cina i altres
activitats auxiliars a les empreses 

31 Fabricació de mobles

11 Fabricació de begudes

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

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

46 Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç,
 excepte de vehicles de motor i motocicletes

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

49 Transport terrestre i per canonada

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

43 Activitats de construcció especialitzada
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Monitor (GEM). L’índex d’activitat emprenedora 
elaborat en aquest informe82 permet visualitzar 
la posició de La Rioja respecte a Espanya i les 
altres regions espanyoles en matèria d’empre-
nedoria.

D’acord amb el Global Entrepreneurship 
Monitor de 2018, l’índex d’emprenedoria 
de La Rioja se situa en el 3,5. Aquest resul-
tat, tot i que positiu, suposa un descens del 
50% en l’última dècada i posa de manifest 
la necessitat de desenvolupar esforços 
perquè la regió torni a ser un territori líder 
en aquest aspecte.

82 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).

L’índex d’emprenedoria de La Rioja se situa en el 
3,5 el 2018. Tot i ser un resultat positiu, el 2008 
aquesta xifra rondava el 7,0, cosa que implica 
una reducció del 50% en una dècada. A més, 
aquesta caiguda ha estat significativament 
superior a la de la mitjana espanyola, que va 
passar del 7,0 el 2008 al 6,4 el 2018.

A conseqüència de la recessió econòmica inicia- 
da el 2008, l’índex d’activitat emprenedora s’ha 
reduït a gairebé la totalitat de les regions espa-
nyoles. De mitjana, la caiguda ha estat del 15,8%, 
però s’observa una gran dispersió a través del 
territori espanyol. Les comunitats autònomes 
que han reduït la seva taxa d’emprenedoria en 
més gran mesura són les Illes Balears, les Illes 
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Comparativa de l’Índex d’Activitat Emprenedora (TEA) (2018)
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Canàries, la Comunitat Valenciana i La Rioja, 
algunes de les quals es trobaven entre els índexs 
més alts el 2007 (totes entre 8 i 9). Les úniques 
regions que van aconseguir una variació posi-
tiva entre 2007 i 2018 són Andalusia i Castella i 
Lleó, amb un 22,2% i 3,2%, respectivament.

D’acord amb l’informe GEM de 2018-2019, 
gairebé 7 de cada 10 activitats emprene-
dores a La Rioja es produeixen per oportu-
nitat, de manera que esdevé la desena 
regió en emprenedoria per aquest motiu; 
mentre que per necessitat constitueix el 
27,6% i situa La Rioja com l’onzena regió 
en aquest aspecte.

Segons les dades del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), les iniciatives d’emprenedoria 
més freqüents en els últims anys estan motiva-
des per la detecció d’oportunitats a les regions, 
davant d’aquelles motivades per necessitat, que 
han perdut pes en alguns casos. 

La Rioja és l’onzena regió espanyola en empre-
nedoria per necessitat el 2018, ja que el 27,6% de 
les iniciatives en la comunitat es van produir per 
aquest motiu, mentre que el 69,6% es van pro-
duir per oportunitats, i van deixar a La Rioja en 
la posició número 10 en el rànquing d’emprene-
doria per aquest últim motiu. La mitjana d’em-
prenedoria riojana per oportunitat se situa 
només 1,1 p. p. per sota de la mitjana nacional, 
mentre que l’emprenedoria per necessitat és 
5 p. p, superior a la del conjunt d’Espanya.

A més del grau d’emprenedoria, un altre aspecte 
que cal tenir en compte és el grau d’innovació 
de les empreses emprenedores, que en l’era 
digital pot suposar un avantatge respecte a la 
resta d’empreses, tant nacionals com interna- 
cionals. 

Així, les dades de l’informe GEM posen de mani-
fest que, el 2017, el 75,1% de les empreses rioja-
nes no va innovar, percentatge que es troba per 
sobre de la mitjana nacional (64,2%). Les empre-
ses que ofereixen productes completament 
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 Oportunitat Necessitat Altres
Catalunya 76,4 22,9 0,7
Balears 75,3 24,7 0,0
Madrid 76,9 16,8 6,3
Andalusia 65,6 29,7 4,7
Cantàbria 71,2 25,7 3,1
Extremadura 60,8 34,3 4,8
Espanya 70,7 22,6 6,7
Castella-la Manxa 66,7 29,2 4,1
Castella i Lleó 66,9 27,6 5,5
Galícia 64,9 31,5 3,7
Múrcia 68,8 27,1 4,1
Canàries 61,1 33,7 5,2
Navarra 65,8 34,2 0,0
València 49,0 48,1 2,9
Aragó 65,9 20,3 13,8
La Rioja 69,6 27,6 2,8
País Basc 72,8 23,2 4,0
Astúries 63,9 28,4 7,7

100

Distribució de l’activitat emprenedora autonòmica
per oportunitat i necessitat (2016)
% respecte del total

Necessitat AltresOportunitat

Notes: * Per a les dades referents a l’any 2017.
** Per a les dades referents a l’any 2018.
Font: elaboració pròpia amb els informes G.EM
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innovadors representen tot just un 11,1% a La 
Rioja, una xifra lleugerament per sota de la mit-
jana espanyola, situada en el 12,5%. A més, les 
empreses riojanes parcialment innovadores 
representen el 13,8%, i també es troben per sota 
de la mitjana espanyola (23,3%).

La Rioja és una de les regions espanyoles 
amb el percentatge més alt d’empreses no 
innovadores a Espanya, ja que el 75,1% de 
les iniciatives empresarials del territori 
han estat catalogades d’aquesta manera. 
Una millora en aquest aspecte implicarà 
què es continuïn fomentant les 
col·laboracions públiques-privades a 
escala sectorial que facilitin el transvasa-
ment de know-how a les empreses més 
petites i millorin els seus processos pro-
ductius i de comercialització i, per tant, la 
seva competitivitat.

83 Font: https://www.interempresas.net/Vitivinicola/Articulos/251382-Innovaciones-tecnologicas-para-impulsar-el-
sector-vitivinicola.html

El sector del vi a La Rioja continua donant mos-
tres de la seva predisposició a la innovació en un 
sector altament tradicionalista. Així, s’han fet 
passos per augmentar la producció de vins ecolò-
gics donat el nou nínxol de mercat que s’ha obert 
en els últims anys. També s’han incorporat pràcti-
ques com la microvinificació amb fermentació 
controlada, que permet produir vins a petita 
escala, i els cultius biodinàmics, amb baixa con-
centració de sofre, amb poca intervenció de celler 
i sense additius. A més del vi en si, també s’està 
innovant en la millora dels processos productius 
i de comercialització que afecten directament la 
reputació del producte, com l’eliminació del 
2,4,6-tricloroanisol (TCA) del suro utilitzat en 
l’embotellament, que causa una contaminació 
organolèptica del producte, o la detecció de 
bitartrats per prevenir els pòsits que s’acumulen 
al fons de les ampolles de vi o la lluita contra l’oxi-
dació, que afecta principalment els vins d’alta 
qualitat83.
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Activitat emprenedora innovadora (2018) 
% respecte de l’activitat emprenedora total

Completament
innovadores

Parcialment
innovadores

No innovadores

0

EspanyaLa Rioja

11,1 13,8

75,1

12,5

23,3

64,2

Font: Elaboració pròpia amb els informes GEM.



C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s82

També el sector del calçat, en col·laboració amb 
el Govern i el Centre Tecnològic del Calçat de La 
Rioja, continua invertint en R+D i per fomentar 
la Indústria 4.0 en el sector per adaptar-lo a la 
nova realitat econòmica i per potenciar la seva 
competitivitat de cara als mercats domèstic i 
internacional. Així, s’estan incorporant tècni-
ques d’anàlisi de dades que permetran una 
prospecció de la demanda molt més exhaustiva 
i conèixer quins avenços s’han desenvolupat per 
al producte fora de les nostres fronteres. A més, 
s’estan desenvolupant nous productes que 
minimitzen l’impacte mediambiental de la seva 
producció i que incorporen tècniques producti-
ves punteres en el sector. Cal recordar que el sec-
tor del cuir i el calçat és considerat com a prio- 

84 Disponible a: https://www.larioja.org/innovacion/es/estrategias-planes-materia-i-d-i/ris3
85 Aquest programa s’emmarca en l’Estratègia Nacional Indústria Connectada 4.0 impulsada per la Secretaria Gene-
ral d’Indústria i de la PIME (SGIPIME) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en col·laboració amb l’Escola d’Orga-
nització Industrial (EOI) i les comunitats autònomes. El seu objectiu és donar suport a la indústria espanyola, incre-
mentar el valor afegit industrial i l’ocupació qualificada al sector. A https://www.industriaconectada40.gob.es/
programas-apoyo/Paginas/activa.aspx hi ha disponible més informació.

ritari en l’Estratègia d’Especialització Intel·li-
gent de La Rioja84.

No obstant això, encara hi ha beneficis que es 
poden aprofitar a través de la difusió de proces-
sos productius basats cada vegada més en la 
digitalització i la Indústria 4.0. El reconeixement 
d’aquests nous processos productius, basats en 
el valor de la informació, és cada vegada més 
gran entre els actors econòmics i socials a Espa-
nya, ja que permet incorporar noves tecnologies 
a la cadena de valor, flexibilitzar la producció i 
avançar cap a una indústria més intel·ligent. El 
Govern de La Rioja, a través del programa Activa 
Indústria 4.085, continua el seu pla d’assessora-
ment especialitzat i personalitzat a les empreses 

Font: Elaboració pròpia amb els informes GEM.

Percepció de l’entorn emprenedor (2016)
Escala d’1 a 5, on 1 és molt negativa i 5, molt positiva

Mercat intern: dinàmica 

Programes governamentals 

Polítiques governamentals: 
burocràcia i impostos

Polítiques governamentals: 
prioritat i suport

EspanyaLa Rioja
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Finançament per a emprenedors

Educació i formació emprenedora 
(etapa postescolar)

Transferència d’R+D

Educació i formació emprenedora 
(etapa escolar)

Normes socials i culturals

Mercat intern: barreres

Accés a infraestructura 
comercial i professional

Accés a infraestructura 
física i de serveis
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industrials amb l’objectiu d’impulsar la seva 
adaptació a aquesta nova realitat. A més, altres 
institucions, com la Fundació Riojana per a la 
Innovació, complementen des de l’àmbit privat la 
transformació digital de la regió.

L’accés a la infraestructura riojana (física i 
de serveis), així com els programes gover-
namentals destinats al desenvolupament 
empresarial, són els aspectes més ben 
valorats per l’entorn emprenedor de la 
regió. No obstant això, hi ha marge de 
millora en l’educació i la formació en 
matèria empresarial en l’etapa escolar, en 
la dinàmica del mercat intern i en les con-
dicions i el volum de finançament per a 
emprenedors.

La percepció de l’entorn emprenedor és un altre 
dels factors clau per a l’elaboració d’un diagnòs-
tic regional adequat. Així, d’acord amb l’informe 
GEM, l’entorn emprenedor riojà valora molt posi-
tivament els programes governamentals desti-
nats al desenvolupament empresarial i l’accés a 
infraestructures físiques i serveis, totes dues 
amb una puntuació de 3,9 sobre 5 (per sobre de la 
mitjana espanyola), i a l’accés a la infraestructura 
comercial i professional de les empreses a la 
regió, així com les polítiques governamentals de 
prioritat i suport a aquestes, empreses amb una 
puntuació de 3,2 sobre 5, respectivament, també 
per sobre de la mitjana espanyola. 

Per contra, els factors que cal millorar, d’acord 
amb l’informe GEM sobre l’entorn emprene-
dor de La Rioja, són l’educació i la formació en 

Comunitat autònoma
Classificació 
general de 
les quatre 

àrees

Obertura d’una empresa Obtenció de permisos  
de construcció

Connexió a la xarxa 
elèctrica Registre de propietats

Distància 
fins a la 

frontera 
(puntua-

ció)

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

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

Facilitat per fer negocis (2015)
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matèria empresarial en l’etapa escolar (pun-
tuació de 2,0 sobre 5, per sota de la mitjana 
espanyola), la dinàmica del mercat intern (2,3, 
per sota de la mitjana espanyola) i les condi- 
cions i el volum de finançament per a empre-
nedors (2,4, també per sota de la mitjana 
espanyola).

D’acord amb l’informe de Doing Business 
in Spain de 2015, La Rioja és la primera 
comunitat autònoma pel que fa a facilitat 
per fer negocis, gràcies a la seva bona pun-
tuació en aspectes com l’obtenció de per-
misos de construcció, el registre de 
propietats i l’obertura d’una empresa. No 
obstant això, hi ha marge de millora en 
l’obtenció d’electricitat en les iniciatives 
empresarials de la regió.

Finalment, l’informe de Doing Business in Spain 
de 2015 (últim disponible per regions), elaborat 
pel Banc Mundial, posiciona La Rioja com la 
millor regió a Espanya pel que fa a la facilitat per 
fer negocis, per davant de la Comunitat de 
Madrid i de Navarra. Aquest resultat tan positiu 
es deu a la facilitat d’obtenir permisos de cons-
trucció, subcategoria en què es posiciona també 
en primer lloc, al registre de propietats (en sisè 
lloc en la classificació regional) i a la facilitat 
d’obrir una empresa, en setè lloc. No obstant 
això, hi ha marge de millora en l’obtenció d’elec-
tricitat en les iniciatives empresarials de La 
Rioja, ja que en aquest aspecte es troba en una 
posició baixa de la classificació (concretament, 
al número 12).

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

Diferents representants privats i públics de La 
Rioja han desenvolupat iniciatives locals desti-
nades a incrementar i consolidar el parc 
empresarial de la regió, amb l’objectiu d’im-
pulsar i enfortir l’emprenedoria al territori. 

Aquestes iniciatives, com ja s’ha esmentat 
anteriorment, provenen d’agents tant privats 
com públics, que operen a escala nacional i a 
la mateixa comunitat.

Hi ha una gran varietat d’iniciatives desti-
nades a fomentar l’emprenedoria a La 
Rioja, ja sigui a través de finançament 
directe o d’assessorament en la presa de 
decisions. Aconseguir una estratègia coor-
dinada en aquest aspecte podria incre-
mentar els beneficis obtinguts gràcies a 
l’escalabilitat de les propostes.

A continuació s’enumeren diversos agents i ini-
ciatives destinats a amplificar l’emprenedoria a 
la regió a través dels serveis:

•  El Govern de La Rioja du a terme el pla 
EmprendeRioja a través de l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic de La Rioja 
(ADER) i en col·laboració amb la Cambra de 
Comerç i la Federació d’Empreses de La Rioja. 
Aquest pla per a l’emprenedoria té com a 
objectiu impulsar l’activitat emprenedora i 
potenciar la cultura innovadora de la socie-
tat riojana. Per a això, ofereix serveis de for-
mació i posa a disposició de les empreses 
espais de coworking i serveis d’assessora-
ment o màrqueting per al desenvolupament 
dels projectes. A més, compta amb un Viver 
d’Empreses de Base Tecnològica, centrat en 
empreses que basen la seva activitat en la 
innovació i les noves tecnologies, així com 
en línies d’ajuts i subvencions dirigides a 
despeses de constitució, actius fixos o equi-
pament informàtic de les empreses. Una 
part important de la iniciativa és la signa-
tura de convenis amb entitats financeres 
per facilitar un accés més ampli al finança-
ment.

•  La Federació d’Empreses de La Rioja ofereix ser-
veis d’assessorament gratuït en les etapes pri-
merenques de l’emprenedoria, com l’elaboració 
del Pla d’Empresa i assessorament fiscal i jurí-
dic. A més, ofereix serveis de consultoria i for-
mació a emprenedors.
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•  L’Agència de Desenvolupament Econòmic de 
La Rioja (ADER) és una entitat pública de 
Govern de La Rioja encarregada de promocio-
nar el desenvolupament econòmic-industrial 
de La Rioja, centrat en l’àmbit de la petita i mit-
jana empresa. Cal destacar dues de les seves 
línies d’acció:

–  Pla de Promoció d’Emprenedors (EMP), ins-
trument que pretén donar suport a les noves 
empreses en les despeses i inversions neces-
sàries per a l’establiment. A més, ofereix ser-
veis de consultoria i promou l’ús de les TIC.

–  Ajudes per a la posada en marxa i per al fun-
cionament d’Empreses Joves Innovadores, 
amb l’objectiu de desenvolupar el pla de 
negoci per a empreses petites i joves.

•  Hi ha iniciatives per part del sector universitari, 
representat per la Universitat de La Rioja, per 
fomentar l’emprenedoria universitària a través 
de la seva Càtedra d’Emprenedors, creada en 
col·laboració amb la Cambra de Comerç. A més, 
compta amb el projecte FutURemprende, que 
pretén desenvolupar les competències per a 
l’emprenedoria mitjançant la formació, i Lear-
ning by doing des de l’educació primària fins al 
batxillerat. 

•   La Cambra de Comerç de La Rioja proveeix 
d’assessorament, suport i formació per a la 
creació, el desenvolupament i la consolidació 
d’iniciatives empresarials. Per això compta 
amb el pla EmprendeRioja, que uneix esforços 
del Govern de La Rioja –a través de l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic de La Rioja 
(ADER), que pertany a la Conselleria d’Indús-
tria, Innovació i Ocupació–, la Federació d’Em-
preses de La Rioja (FER) i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Serveis de La Rioja.

•  L’Agrupació Empresarial Innovadora del sector 
TIC de La Rioja (AERTIC), constituïda el 2010, 
col·labora en projectes a escala regional, naci-
onal i europea per donar suport a les empre-
ses riojanes mitjançant l’ús de les TIC i 
fomentar-ne la competitivitat.

•  A escala local, l’Ajuntament de Logronyo ha 
desenvolupat el Pla d’Innovació de la Ciutat de 
Logronyo (PIL) 2016-2020, l’objectiu fonamen-
tal del qual és millorar el caràcter innovador de 
la societat com a instrument clau per al desen-
volupament i la competitivitat de la ciutat. Ofe-
reix formació a joves per fomentar l’actitud 
emprenedora i innovadora. A més, posa a dispo-
sició dels emprenedors espais per trobar-se i 
intercanviar idees.

•  L’Ajuntament de Logronyo compta amb dife-
rents instruments per al desenvolupament 
empresarial i l’emprenedoria a la ciutat:

–  El Centre d’Emprenedoria i Innovació 
Social, a mode d’incubadora per a projectes 
joves, pretén posar a disposició dels joves 
un lloc de treball amb serveis de valor afe-
git que els permeti desenvolupar els seus 
projectes de negoci i innovació social. A 
més, el Centre gestionarà les subvencions 
per a la creació de microempreses que 
puguin integrar-se al projecte Smart City 
Logronyo o que millorin el nivell de vida a 
la ciutat.

•  El Programa Yuzz, elaborat en col·laboració 
de la Càtedra d’Emprenedors de la Universi-
tat de La Rioja, està dirigit a joves que pre-
sentin una idea innovadora i, així, puguin 
rebre assessorament, formació i suport per 
desenvolupar el seu negoci.

Existeixen també iniciatives per fomentar la 
innovació a la regió, d’entre les quals destaca el 
Sistema Riojà d’Innovació, establert el 2009 i 
que engloba tots els agents i instruments 
públics i privats que participen en el desenvo-
lupament de la capacitat d’innovació de La 
Rioja.

A més de les iniciatives pròpies de la comunitat 
autònoma, hi ha reforços complementaris en 
l’àmbit nacional, principalment representats 
per:

•  L’Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA), 
que depèn de la Direcció General d’Indústria i 
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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’inversió públiques o 
privades i dona suport a projectes empresari-
als viables a través d’una alternativa de finan-
çament que permeti diversificar les fonts a les 
quals es pot recórrer. Durant 2018, ENISA va 
finançar tres projectes a La Rioja per un total 
de 395.000 euros invertits86.

•  Les línies de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), 
banc públic amb forma jurídica d’entitat pública 
empresarial (EPE), adscrita al Ministeri d’Econo-
mia 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 desenvolu-
pament 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’in-
versió i de liquiditat de les empreses i gestiona 
els instruments de finançament oficial proce-
dents de l’Estat espanyol.

3.3. Innovació i societat  
del coneixement
Les peculiaritats de la grandària petita o la redu-
ïda economia d’escala, el menor pes de les activi-
tats d’alta tecnologia i l’atomització del teixit 
productiu condicionen la capacitat d’innovació 
regional. Tenint en compte aquestes limitacions, 
la coordinació i la implicació constants dels actors 
regionals són decisives per travar un sistema riojà 
d’innovació més eficaç i amb més projecció nacio-
nal i internacional. Així mateix, la proximitat de 
territoris amb potents ecosistemes d’R+D+I (País 
Basc i Navarra) també amplia les oportunitats de 
les empreses riojanes de trobar socis tecnològics i 
estructures d’innovació avançades.

86 A https://www.enisa.es/es/comunidad-enisa/prestamos hi ha disponible més informació.
87 Dades corresponents a l’Estadística d’R+D 2017 per a La Rioja i Espanya publicades per l’INE.

La innovació és un dels cinc reptes plantejats pel 
Govern Riojà, considerat crític per al futur socio-
econòmic de la regió. A més, els altres quatre  
reptes (ocupació, desafiament demogràfic, inter-
nacionalització i transformació digital) estan 
estretament lligats a la innovació, la qual cosa 
reforça la seva dimensió transversal. 

En aquest capítol s’aborden vectors per pro-
gressar en innovació i societat del coneixe-
ment, com són la inversió en R+D, la innovació 
empresarial, la digitalització i la implantació 
de la Indústria 4.0, i el disseny d’un sistema 
d’innovació regional eficaç que potenciï les 
sinergies entre els seus agents. En l’últim 
apartat s’analitzen el desenvolupament d’es-
tructures clúster –o agrupacions d’empreses 
innovadores–, lligades als sectors tractors, 
però també a altres àmbits tecnològics d’opor-
tunitat.

3.3.1. L’esforç en R+D

En termes d’inversió i ocupació o partici-
pació de les empreses, l’R+D riojana 
s’aproxima a la mitjana del país, però dista 
dels estàndards assolits per les regions 
avançades de l’entorn.

La inversió en R+D és un dels capítols que més 
influeixen en el progrés socioeconòmic dels 
països i les seves regions. Ateses les últimes 
dades disponibles87, la inversió riojana en R+D 
va sumar 74,3  milions d’euros el 2017, un 
10,4% més que un any abans, i per sobre del 
creixement interanual mitjà del país (6,1%). La 
mida petita de La Rioja es tradueix en un 
escàs significat en el conjunt de l’R+D, un 
0,5%, dues dècimes inferior al seu pes demo-
gràfic. Aquesta inversió en R+D tan sols equi-
val a un 0,9% del PIB, per sota de la mitjana 
nacional, i a gran distància de les comunitats 
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líders, el País Basc i Navarra (1,9% i 1,7%, res-
pectivament)88. En termes per capita, la des-
pesa es limita a 238  euros per habitant, 
64 euros menys que la mitjana espanyola, tot 
i que es posiciona en el sisè lloc89. Pel que fa al 
nivell d’ocupació, La Rioja està una mica 
menys endarrerida. L’any 2017, l’1,04% de les 
persones ocupades (4.831) s’adscrivia a activi-
tats d’R+D, un percentatge lleugerament infe-
rior a la mitjana espanyola (1,15%) i en el 
cinquè lloc del rànquing de comunitats autò-
nomes; això sí, allunyat de les primeres posici-
ons90. A manera de síntesi, en el gràfic següent 
es poden visualitzar les posicions intermèdies 
que ocupa La Rioja en els paràmetres d’R+D 
analitzats, just per darrere de les regions més 
avançades, però per convergir-hi es precisa un 
gran esforç.

88 Encara que, en relació amb altres comunitats de l’entorn territorial, s’assimila a Aragó (0,86%) i la diferència 
s’escurça amb Castella i Lleó (1,20%).
89 A gran distància de les tres primeres: País Basc, Navarra i Madrid (623, 568 i 535 euros, respectivament).
90 De nou, el País Basc i Navarra se situen en els llocs al capdavant (2,04% i 1,73%, respectivament).

La crisi econòmica va fer efecte en la inversió 
riojana en R+D. L’any 2007 va marcar el màxim, 
90,2  milions d’euros invertits, el doble que el 
2005. Però entre 2007 i 2013 va retrocedir un 
32,1%, sensiblement més baixa que la mitjana 
espanyola (–2,5%). No obstant això, la tendència 
dels últims anys registrats evidencia una recu-
peració sostinguda, amb un creixement de la 
despesa del 21,3% entre 2013 i 2017, per sobre de 
la mitjana del país (8,1%). D’aquesta manera, 
amb l’any base de la sèrie analitzada (2005) com 
a referència, l’esforç inversor ha millorat un 
68,2%, 30 punts més que el conjunt del país. El 
V Pla d’R+D+I (2017-2020) establia com a meta 
de despesa en R+D+I un 1,3% per a l’any 2020, 
cosa que suposaria superar la mitjana espa-
nyola i col·locar La Rioja entre les comunitats 
més avançades del país. No obstant això, l’úl-

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2,52,01,51,00,50

ARA

BAL

CNT

CIL

CLM

CAT

CVA

EXT

MAD

NAV PBA

RIO

ESP

CAN

AST

AND
MÚR

GAL

Despesa i percentatge de personal dedicat a R+D respecte del total del PIB 
i ocupació per comunitats autònomes (2017) 

%
 d

es
pe

se
s 

R+
D

+I
 re

sp
ec

te
 d

el
 P

IB

% personal R+D+I respecte de l’ocupació

Font: INE (Estadística d’R+D).



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

tima dada de despesa registrada (0,9% el 2017) 
està lluny d’aquesta meta i, d’acord amb l’evolu-
ció dels últims anys, és poc probable que s’acon-
segueixi a curt termini91. Per la seva banda, 
l’ocupació en R+D ha donat mostres de més 
solidesa. El 2017 es comptabilitzen 1.403 llocs de 
treball, un 58,6% més que el 2005 (i un incre-
ment de 28  punts superior a la mitjana espa-
nyola). L’impacte de la crisi es va contenir, amb 
un petit descens del 4,6% entre 2010 i 2017, tot i 
que encara no s’ha detectat cap recuperació92.

En disseccionar l’origen de la inversió, destaquen 
les empreses amb el 51,8% del total de la despesa 
en R+D (2017), encara que 3,2 punts per sota de la 
mitjana del país, i a gran distància de les comuni-
tats veïnes93. En línia amb la mitjana, la participa-
ció de l’educació superior equival al 26,7%, 

91 El nivell de despesa s’ha estancat en els últims anys (amb una mitjana anual d’un 0,9% entre 2014 i 2017). Atesa la 
variació interanual de 2017, la meta de l’1,3% del PIB no s’aconseguiria fins a l’any 2024.
92 Aquest estancament s’aprecia en la variació de tan sols un 0,4% entre 2015 i 2017, davant el creixement del 6,2% 
en el conjunt de l’ocupació en R+D d’Espanya.
93 El País Basc (75,1%), Navarra (69,6%) i Castella i Lleó (64,2%).

bàsicament lligada a la Universitat de La Rioja. La 
despesa de l’Administració pública se situa en 
tercera posició, amb un 21,4%, però sobrepassa 
en 3,6 punts la mitjana, pel protagonisme de l’es-
tructura autonòmica en aquesta comunitat uni-
provincial, i és l’àmbit que més s’ha reforçat (s’ha 
incrementat un 251,3%, és a dir, s’ha multiplicat 
per 3,5 respecte al 2005). El creixement també ha 
estat destacat en l’ensenyament públic, 98,2%, i 
més moderat en el sector empresarial, 29,9%. En 
conseqüència, el pes de les empreses en el total 
de la despesa regional en R+D ha retrocedit 
14  p.  p., mentre que el de l’Administració s’ha 
duplicat i el de l’ensenyament superior s’ha refor-
çat en 4,4 punts. Pel que fa a l’ocupació en R+D, 
s’aprecien algunes variacions respecte a la distri-
bució de la despesa. La preponderància de les 
empreses es redueix una mica, 45,7% de l’ocupa-

Font: INE (Estadística d’R+D).
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Font: INE (Estadística d’R+D).
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ció; la participació de l’ensenyament públic puja 
fins al 35,1% i no s’aprecien canvis significatius en 
l’Administració pública. En termes comparats, les 
diferències amb la mitjana espanyola són míni-
mes.

Per sectors econòmics, la indústria (inclou la 
indústria alimentària) copa el gruix de la despesa 
de les empreses (58,9% el 2017), 10 punts més que 
la mitjana nacional, en línia amb l’especialització 
industrial de la regió. Els serveis tenen un pes 
menys destacat (35,7%, 14  punts menys que el 
conjunt nacional), però és l’únic sector amb una 
despesa que no ha decrescut en els darrers anys 
(amb un increment lleu de l’1,6% entre 2008 i 
2017, davant el descens del 18,4% de la indústria). 
Finalment, la resta de sectors (agricultura, energia 
i indústria) suma tan sols un 5,3% de la despesa, 
tot i que avantatja significativament la mitjana 
nacional (1,1%).

94 Comparteix el lloc 187 d’un total de 270 regions europees analitzades, juntament amb altres quatre regions amb 
el mateix percentatge: Kentriki Makedonia (Grècia), Cantàbria, Közép-Dunántúl (Hongria) i Tees Valley and Durham 
(Regne Unit).

A escala de les regions europees, la inversió en 
R+D de La Rioja és modesta. Considerant el per-
centatge del 0,85% del PIB el 2016 (any de referèn-
cia de l’anàlisi comparada), La Rioja se situa en un 
lloc endarrerit del rànquing regional europeu94. 
Arribar als nivells del top 10 (els percentatges dels 
quals oscil·len entre el 4,3% i el 10,4% del PIB) 
requeriria una transformació profunda del model 
econòmic de La Rioja, difícilment assumible a 
mitjà termini. Un objectiu més realista implica 
convergir primer amb la mitjana de la Unió Euro-
pea (2% del PIB), la qual cosa obliga a redoblar les 
polítiques d’inversió en R+D.

La Comissió Europea publica anualment el seu 
informe Regional Innovation Scoreboard, en 
què s’analitza l’acompliment en innovació de 
les regions europees i s’incideix particular-
ment en l’esforç de les empreses en R+D. A par-
tir de les puntuacions obtingudes, les regions 

Rànquing de la despesa interna en R+D. Comparativa de regions europees (2016*)
% respecte del PIB
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UE 2,04
Espanya 1,19

Nota: * De certes regions no hi ha dades disponibles el 2016 i s’han pres com a referència les dades del 2015. 
Font: INE (Estadística d’R+D).
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es poden classificar en quatre grups, de més a 
menys rendiment en innovació: líders, fortes, 
moderades i, finalment, modestes. A l’última 
publicació de 2019, La Rioja se situa en el tercer 
grup o innovació moderada (concretament en 
el vuitè subnivell); 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 (La Rioja, un 67,5%). L’ín-
dex de 2019 col·loca La Rioja en una posició 

95 Encapçalades pel País Basc, Catalunya, Navarra i Madrid (entre un 79,8% i un 74% de rendiment d’innovació res-
pecte a la mitjana europea). La Rioja supera altres regions de l’entorn territorial: Aragó i Castella i Lleó (64,7% i 51,6%, 
respectivament).

intermèdia (161 d’un total de 238 regions  euro-
pees), tot i que se situa en el lloc sisè de les 
regions espanyoles95.

Pel que fa als indicadors avaluats en l’índex 
europeu d’innovació regional, La Rioja des-
punta en les aplicacions de marques comerci-
als, la tercera regió amb millors resultats (225,7 
respecte a la mitjana europea). Altres indica-
dors amb valoracions altes són el percentatge 

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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de població de 30 a 34 anys amb estudis supe-
riors completats (119,1), les aplicacions de dis-
seny (115) i les vendes de noves innovacions al 
mercat (112,6). La resta d’indicadors no aconse-
gueix arribar a la mitjana europea. Les diferèn-
cies no són molt acusades en aprenentatge 
continu, la col·laboració innovadora de pimes, 
les publicacions científiques més citades i la 
despesa pública en R+D (aquests indicadors 
fluctuen entre el 75% i el 100% del rendiment 
mitjà europeu). Els nivells són baixos en els 
indicadors de copublicacions científiques 
internacionals, innovacions de producte o pro-
cés, innovació interna a pimes, màrqueting en 
innovacions, despesa empresarial en R+D i 
llocs de treball de tecnologia mitjana-alta 
(situats a la forquilla del 50% al 75 %). En última 

posició, per sota de la meitat de l’exercici mitjà 
europeu, es troben les aplicacions de patents 
PCT i les copublicacions publicoprivades (no 
registrades a la regió).

En l’àmbit europeu, La Rioja sobresurt en 
les aplicacions de marques comercials i de 
disseny, en l’educació superior i en les ven-
des en noves innovacions. Però es troba en 
una posició molt endarrerida en variables 
clau com ara les innovacions de producte 
o procés, la innovació interna de les pimes, 
la despesa empresarial en R+D, els llocs de 
treball de tecnologia mitjana-alta i les 
patents.
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La Rioja ha emprès diverses iniciatives 
complementàries que poden rellançar 
l’esforç en R+D+I, no només en la seva 
dimensió quantitativa de despesa, sinó 
també en termes d’eficiència, transversali-
tat i millora qualitativa.

En un context marcat per la recessió econò-
mica, la política d’innovació regional no ha 
assolit els objectius centrals de reforçar el pes 
del finançament en R+D i la intensitat d’inno-
vació de les empreses. No obstant això, el V Pla 
riojà d’R+D+I (2017-2020) ha impulsat96 aspec-
tes crucials per seguir avançant en una econo-
mia més innovadora i competitiva, com són la 
transformació digital de la indústria, la millora 
del capital humà o de la qualificació professio-
nal i la permeabilitat més gran de les pimes 
riojanes a les aplicacions d’R+D+I. La projecció 
nacional i internacional (espai europeu) 
també s’ha considerat indispensable per supe-
rar les limitacions d’escala d’un petit territori. 
De la mateixa manera, per evitar dissipar els 
esforços s’ha donat prioritat a les àrees més 
sensibles d’acord amb les necessitats i poten-
cialitats del teixit productiu regional o que 
més encaixin amb l’agenda europea d’innova-
ció97.

La nova Estratègia Regional d’Especialitza-
ció Intel·ligent (RIS3) exalça la capacitat 
transformadora de la innovació com a vec-
tor de desenvolupament socioeconòmic 
que permeti treure el màxim partit dels 
factors diferenciadors de la regió i la seva 
projecció internacional.

Aquest enfocament convergeix amb la nova 
Estratègia Regional d’Especialització Intel·li-

96 El V Pla va prendre el testimoni del IV Pla riojà d’R+D+I (2013-2016) i de l’Estratègia La Rioja 2020.
97 Pel que fa a això, al V Pla s’especifiquen les següents àrees temàtiques de finançament preferent: (1) Canvi demo-
gràfic i envelliment de la població; (2) Seguretat alimentària i agricultura sostenible; (3) Energia segura, neta i eficient; 
(4) Transport integrat, sostenible i intel·ligent; (5) Societat segura, cohesionada i innovadora; (6) Canvi climàtic i recur-
sos eficients.
98 D’acord amb l’última dada publicada per l’INE en l’Enquesta sobre Innovació en les Empreses.

gent, que pretén avançar cap a una comunitat 
més competitiva, sostenible i solidària, basada 
en la innovació, el coneixement i la internacio-
nalització, d’acord amb l’Estratègia Europea 
2020. Per a això s’han dissenyat tres àrees prio-
ritàries, interrelacionades, definides a partir dels 
següents lemes: “La Rioja, territori intel·ligent”, 
“La Rioja, territori competitiu” i “La Rioja, terri-
tori sostenible”. La primera té com a objectiu 
potenciar el sector de serveis avançats o espe- 
cialització intel·ligent per tal que s’aprofitin al 
màxim les oportunitats tecnològiques o d’inno-
vació de les activitats TIC, alimentàries i salut, i 
es reforcin els suports d’R+D+I i estructures de 
suport (centres tecnològics i agrupacions 
empresarials innovadores), així com l’estreta 
implicació de l’Administració autonòmica en el 
desplegament de l’Agenda Digital 2030. La 
segona àrea se centra en el desenvolupament 
dels sectors madurs riojans i aposta per la inno-
vació com a palanca per millorar la productivi-
tat, el valor afegit, la diferenciació i la 
internacionalització de les empreses riojanes i, 
en definitiva, com a eina clau que propiciï un 
model productiu més competitiu. La tercera 
dimensió subratlla la funció motriu de les acti-
vitats innovadores i eficients relacionades amb 
els sectors d’economia verda i circular en el 
desenvolupament sostenible del territori 
(aspectes tractats a l’apartat 3.4. Sostenibilitat 
ambiental). 

3.3.2. Innovació empresarial

A La Rioja es van comptabilitzar 206 empreses 
innovadores el 201798, una xifra escassa que 
equival a tan sols un 0,9% del total d’empreses. 
No obstant això, aquesta proporció supera 
àmpliament la mitjana espanyola (0,5%) i La 
Rioja és la segona comunitat amb el percen-
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tatge més alt (per darrere del País Basc, 1,1%). 
Com a la resta del país, la crisi ha malmès el tei-
xit d’empreses innovadores, el cens del qual ha 
retrocedit un 49,3% respecte al 2008 (any en 
què es va registrar el nombre màxim, 406). En 
els últims anys s’aprecia una recuperació (amb 
un increment del 15,7% entre 2015 i 2017) i s’es-
pera que continuï aquesta tendència en els prò-
xims anys. 

El percentatge d’empreses innovadores és 
reduït, però en termes comparats La Rioja 
arriba al segon percentatge més elevat. 
L’impacte de la crisi econòmica, a més de 
la destrucció d’empreses, ha estat espe- 
cialment letal pel que fa a la inversió i ha 
col·locat La Rioja en una posició endar-
rerida en el nivell de despesa en activitats 
innovadores.

No obstant això, la despesa mitjana en activi-
tats innovadores d’aquestes empreses es 
limita a 209.000  euros anuals (2017), una 

xifra discreta en comparació amb la mitjana 
del país (886.000  euros). Aquesta escassa 
ràtio es deu a la mida petita de les empreses 
riojanes, a la menor presència d’activitats de 
base tecnològica i a la caiguda conjuntural de 
la inversió innovadora durant la crisi. La des-
pesa va ascendir a 42,9 milions d’euros el 2017, 
una xifra reduïda en comparació amb el rècord 
de 125,6 milions assolit el 2006 o els següents 
dos anys per sobre dels 100  milions. De fet, 
s’ha produït un retrocés significatiu, ja que el 
nivell mitjà de despesa de les empreses inno-
vadores s’elevava a 386.000 euros el 2007 i la 
diferència amb la mitjana espanyola era més 
continguda (200.000 euros). En termes com-
parats, la contracció de la despesa en les 
empreses innovadores riojanes (–65,8% entre 
2006 i 2017) va ser sensiblement més acusada 
que en el conjunt del país (–16,2%). La variació 
interanual el 2017 va ser positiva (2,5%), des-
prés de tres anys consecutius amb descensos; 
però per corroborar un canvi de tendència cal-
drà esperar que es publiquin les dades dels 
anys següents.

Evolució de les empreses de La Rioja innovadores i la seva despesa en innovació 
(2005-2017)
Índex base 2005 = 100
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La intensitat de la innovació empresarial 
també s’ha ressentit. El 2017, el percentatge 
d’intensitat d’innovació es va reduir al 0,85% 
del total d’empreses riojanes, allunyat del 
màxim produït el 2006 (1,55%), i des de 2011 es 
mou en xifres inferiors a l’1%; és a dir, no acon-
segueix sobrepassar el percentatge mitjà na- 
cional com succeïa abans de la crisi, i a curt ter-
mini difícilment aconseguirà assolir l’objectiu 
el 2020 de l’1,2% (V Pla riojà d’R+D+I). Atès el 
grup d’empreses amb activitats innovadores, la 
intensitat s’amplia a un 1,75%. En termes com-
parats, les diferències són mínimes i La Rioja 
convergeix amb la mitjana espanyola, però 
dista dels nivells assolits per altres referents 
territorials de l’entorn99.

Les empreses classificades d’“alta tecnologia” 
són essencials per a l’impuls dels processos d’in-

99 La intensitat innovadora de 2017 en el total d’empreses va arribar a un 2,08% al País Basc i a un 1,39% a Navarra. En 
el grup específic de les empreses amb activitats innovadores, aquests dos territoris també lideren el rànquing 
d’intensitat (3,43% i 2,59%, respectivament).
100 El teixit industrial riojà està dominat per sectors de tecnologia baixa o mitjana o menys intensius en R+D+I, com 
l’agroalimentari, calçat i tèxtil i indústries connexes (envasos metàl·lics, cautxú, fabricació d’elements plàstics, etc.).

novació. D’acord amb la mida petita regional, 
aquest tipus d’empreses es redueix a 49 (2017), 
una proporció de tan sols una empresa d’alta 
tecnologia per cada 786  empreses riojanes 
(encara que duplica la proporció mitjana espa-
nyola, una per cada 1.611). El gruix de les empre-
ses es correspon amb serveis d’alta tecnologia 
(35  empreses, 71,4%), que han quintuplicat el 
seu nombre respecte a l’any 2002. Per contra, la 
llista d’empreses de manufactures de tecnolo-
gia mitjana i alta s’ha escurçat a 14 (un 57,6% 
menys que el 2008), una xifra minsa, però cohe-
rent amb el reduït perfil tecnològic de la majo-
ria de pimes manufactureres de la regió100. Els 
serveis avançats han minimitzat part de la recu-
lada de les activitats tecnològiques lligades al 
sector industrial. En conseqüència, la ràtio d’em-
preses manufactureres s’ha reduït a 40 per cada 
100 empreses de serveis (2017), menys de la 
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meitat que la mitjana espanyola (82,7). És a dir, 
s’ha invertit la situació de l’any 2008, quan la 
ràtio s’elevava a 127 empreses de manufactures 
per 100 de serveis.

La contribució de les empreses d’alta tec-
nologia en l’R+D regional s’ha desinflat. 
Els discrets nivells mitjans de despesa i 
d’ocupació són reveladors. El dinamisme 
més gran de les empreses de serveis d’alta 
tecnologia ha compensat part del declivi 
de les activitats tecnològiques fabrils.

El retrocés mostrat en les empreses de manu-
factures riojanes ha repercutit en una contrac-
ció de la inversió. La xifra de despesa de les 
empreses de base tecnològica per a l’any 2017 va 
ser de 12,5  milions d’euros, un notable incre-
ment interanual del 49,7%, però encara la mei-
tat que el màxim assolit el 2006 (25,8 milions). 

101 El 2017, el nombre d’empleats en R+D de les empreses manufactureres de tecnoilogia mitjana i alta es redueix a 
55, un 43,5% inferior al registrat el 2008.

En conseqüència, en l’últim any registrat, les 
empreses d’alta tecnologia tan sols aporten el 
16,9% de la despesa total en R+D (quan el 2006 
representaven un 34,4%). Aquest percentatge 
de despesa equival a tan sols un 0,15% del PIB 
(un 0,35% el 2006), una xifra triplicada pel con-
junt del país, cosa que situa La Rioja en els llocs 
de la cua. Igualment, la despesa mitjana 
d’aquestes empreses el 2017 correspon a 
256.000  euros, una quarta part de la mitjana 
espanyola (un milió d’euros). A diferència de la 
inversió, l’ocupació en R+D de les empreses 
d’alta tecnologia ha resistit millor, i fins i tot es 
va reforçar en els primers anys de la crisi (el 2014 
es va aconseguir el nombre més alt de llocs de 
treball, 325), i la dada de 2017, 287 llocs de tre-
ball, supera en un 30,4% la xifra de 2007. Les 
empreses de serveis d’alta tecnologia han estat 
les artífexs d’aquest increment, que compensa 
el declivi de les manufactureres101 i acaparen 
així el gruix de l’ocupació (80,8%). Igual que la 

Evolució de les empreses de La Rioja de l’alta tecnologia (2002-2017)  
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despesa, en termes d’ocupació les empreses rio-
janes de base tecnològica es caracteritzen per la 
seva mida petita: sis ocupacions de mitjana 
davant dels 13 en la ràtio del conjunt del país.

Les polítiques autonòmiques intenten superar 
les dificultats detectades que frenen la innova-
ció del teixit productiu. Sobre això, la primera 
línia estratègica102 del V Pla riojà d’R+D+I (2017-
2020) fomenta l’augment de la intensitat inno-
vadora103 i l’absorció d’R+D+I en les pimes de La 
Rioja (a través de la qualificació d’equips, 
estructures pròpies i lideratge), així com el 
desenvolupament de les tecnologies habilita-
dores104, que actuïn de palanques per a la inno-
vació, especialment en els sectors tractors de 
l’economia regional. A més, en la seva segona 
línia estratègica105 dona suport a la creació 
d’empreses innovadores i a la seva posterior 
consolidació.

Els resultats obtinguts en l’Innobaròmetre de 
2018, elaborat per la Fundació Riojana per a la 
Innovació, permeten obtenir una radiografia de 
la cultura d’R+D+I del teixit empresarial, així 
com conèixer els principals progressos o obsta-
cles (en comparació de l’Innobaròmetre de 2012) 
que orientin les polítiques que cal seguir. A 
grans trets, en els sis anys de seguiment s’ha 
produït un increment de la cultura innovadora 
empresarial en funció de l’evolució positiva dels 
indicadors tractats: una conscienciació més 
gran per part de les empreses de la necessitat 
d’innovar per millorar els seus negocis, l’incre-

102 Línia 1, R+D+I per a la competitivitat de les pimes.
103 S’incideix en el reforç i en la diversificació dels instruments financers, la gestió eficaç i el seguiment dels ajuts, les 
compres públiques i la participació de les empreses en projectes europeus.
104 També denominades KET (Key Enabling Technologies), intensives en coneixement i alt component digital, la 
presència afavoreix la innovació creuada dels sectors econòmics. Les TIC, la nanotecnologia, la biotecnologia i altres 
tecnologies habilitadores relacionades amb la Indústria 4.0 (Big Data i Data Analytics, Business Intelligence, platafor-
mes d’integració, sensorització, Internet de les coses, robòtica, impressió 3D, etc.) són eines crucials per impulsar la 
competitivitat i adaptació del model productiu.
105 Línia 2, Mercat sostenible d’R+D+I.
106 Les pràctiques innovadores de les empreses riojanes es concentren en nous productes i serveis, en la digitalització 
i la tecnologia de processos, i en el màrqueting.
107 Davant el model tradicional d’innovació institucional, amb un paper més passiu de les empreses.
108 En aquest sentit, l’Innobaròmetre apunta que una de cada 10 empreses riojanes participa en algun clúster em-
presarial.

ment de les bones pràctiques106 o la disposició a 
innovar a curt termini, l’adquisició d’un rol més 
proactiu107, la disminució de les barreres exter-
nes de finançament i l’externalització territorial 
de la col·laboració amb centres tecnològics, 
entre altres aspectes. Així mateix, es ressalta el 
paper de l’Administració autonòmica i les insti-
tucions regionals implicades en els avenços de 
la cultura d’innovació empresarial. No obstant 
això, també s’apunten algunes estrangulacions 
com la dificultat per seguir incrementant el 
nombre d’empreses que innoven, i que el camí 
per recórrer en l’agrupació –clústers empresa-         
rials– segueix sent considerable108.

3.3.3. Desenvolupament digital, 
tecnologies habilitadores  
i Indústria 4.0

El procés de digitalització assolit per la societat i 
per les empreses és un altre dels paradigmes de 
la innovació i competitivitat regional. Les 
següents categories d’indicadors permeten 
calibrar la facilitat d’accés i l’ús de les tecnolo-
gies digitals a La Rioja:

•  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-
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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 aplica-
cions109, que van des de l’ús particular fins al 
professional, així com la seva freqüència 
(almenys un cop al trimestre).

•  Adopció per part de les empreses: la contracta-
ció d’especialistes TIC, la connexió a Internet o 
la tinença d’un lloc web, la interacció amb les 
Administracions públiques mitjançant Inter-
net i la implementació d’eines digitals sofisti-
cades.

Els nivells de permeabilitat digital de la 
societat i les empreses de La Rioja conver-
geixen amb la mitjana espanyola. Cal 
seguir progressant en la digitalització de 
les empreses (particularment en les pimes), 
la incorporació de professionals i la dotació 
de tecnologies avançades que permetin fer 
un salt qualitatiu. Per a això, la regió 
compta amb valuosos actius: l’Agenda 
Digital 2020, el clúster AIRTEC, l’Oficina de 
Transformació Digital i el pol regional Digi-
tal Innovation Hub (RIOHUB).

Les dades aportades per l’Enquesta sobre equi-
pament i ús de tecnologies d’informació i 
comunicació (2018) elaborada per l’INE desco-
breixen els punts forts i les debilitats de la regió 
en matèria de digitalització. En els àmbits d’ac-
cessibilitat, infraestructures digitals i ús de par-
ticulars a la societat en general, la valoració 
més positiva s’ha obtingut en cobertura de 
banda ampla (10 megabits per segon o més), el 

109 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.
110 Al seu torn, contempla 27 iniciatives, concretades en 85 mesures d’acció.

80,1% (10 punts per sobre del conjunt del país). 
Altres variables amb percentatges superiors a 
la mitjana també al·ludeixen a les infraestruc-
tures (velocitat de banda ampla i connexió 
mòbil de banda ampla, i la cobertura 4G per a 
mòbils). Per contra, les pitjors avaluacions es 
donen en la projecció de les xarxes socials, el 
percentatge d’habitatges amb banda ampla i la 
mitjana d’indicadors d’usos d’Internet. En el 
capítol de les empreses, la permeabilitat digital 
divergeix en funció de la mida (més alta en les 
empreses de 10 empleats o més) i l’ús de tecno-
logies punteres. A les empreses petites riojanes 
(de menys de 10  empleats), els indicadors de 
relació amb les Administracions públiques a 
través d’Internet i de la disponibilitat d’especia-
listes TIC se situen per sota de la mitjana nacio-
nal. L’ús de tecnologies punteres és minoritari. 
Les empreses riojanes despunten en impressió 
3D i ús de robots, però es troben endarrerides 
en l’anàlisi de dades massives. Altres variables 
per sobre de la mitjana en empreses de 
10 empleats o més són la connexió a Internet, 
la tinença de llocs web i la interacció digital 
amb les Administracions. Tot el contrari passa 
amb la disponibilitat d’especialistes TIC; només 
el 15,2% de les empreses compten amb els seus 
serveis (quatre punts per sota de la mitjana 
espanyola).

L’Agenda Digital de La Rioja 2020 aborda el repte 
de la transformació social i del desenvolupa-
ment del sector digital que potenciï la competi-
tivitat i internacionalització de l’economia 
riojana. Per a això, s’estructura en cinc eixos 
d’actuació110: dos eixos catalitzadors, el talent 
(competències digitals professionals) i els mit-
jans (infraestructures tecnològiques), i tres 
eixos verticals, la transformació social (integra-
ció social en el món digital), l’economia digital 
(adopció de les noves tecnologies per part del 
teixit empresarial) i els serveis públics oberts 
(Administracions públiques proactives). Entre 
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els seus objectius centrals es va plantejar que el 
100% de la població tingués accés a xarxes de 
connexió ultraràpida l’any 2020, per a la qual 
cosa s’ha impulsat la connectivitat ultraràpida 
de 47 municipis de La Rioja (a través dels projec-
tes ARCO i escoles Connectades, entre altres 
mesures). L’Agenda es concep com un projecte 
viu, subjecte a un procés de control i seguiment, 
i obert a la societat111. En el següent gràfic es 
recull l’índex elaborat per l’Institut d’Estadística 
de La Rioja per mesurar el grau de digitalització 
regional (a partir de la metodologia de l’indica-
dor europeu DESI), així com per avaluar l’im-
pacte de les polítiques posades en marxa amb 
l’Agenda Digital 2020. Els avenços experimen-
tats en els diversos camps analitzats s’han tra-
duït en un increment significatiu de l’índex en 

111 Al lloc web www.agendadigitalriojana.es es recullen les aportacions dels ciutadans.
112 Adscrit a la Direcció General de Reindustrialització, Innovació i Internacionalització.

els últims anys (gairebé 10  punts entre 2016 i 
2018), cosa que situa La Rioja en una posició 
intermèdia a escala nacional i per sobre de la 
mitjana europea, tot i que el marge de millora 
encara és ampli en les dimensions de capital 
humà i ús d’Internet.

L’ambició de La Rioja en la difusió digital també 
es comprova en el Centre Nacional de Formació 
en Noves Tecnologies, “Think TIC”112; creat el 
2007, aspira a convertir-se en un referent de la 
formació professional i difusió de les tecnolo-
gies de la informació i comunicació.

D’altra banda, el sector TIC regional s’ha organit-
zat. El clúster AERTIC (Agrupació Empresarial 
Innovadora del sector TIC de La Rioja) s’ha conver-

En % respecte del total d’habitatges, 
territori o població segons cada cas En % respecte del total d’empreses

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

Acompliment dels principals indicadors digitals (2018)
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tit en un actor decisiu113 en el desenvolupament 
digital de les empreses riojanes. La seva principal 
comesa és donar suport a la digitalització de la 
indústria i superar les barreres que caracteritzen 
el teixit pime, amb especial èmfasi en la forma-
ció114, promoció de talent o requalificació de pro-
fessionals en competències digitals. AERTIC dona 
suport a les empreses en el desenvolupament de 
projectes d’R+D demostratius, freqüentment de 
tecnologia creuada intersectorial i en col·labora-

113 Sorgida el 2010 en el si de la Federació d’Empreses de La Rioja (FER), en l’actualitat compta amb 95 associats, entre 
els quals, a més d’institucions rellevants com les dues universitats presents a la regió, inclou 85 empreses de diversos 
sectors tecnològics.
114 Entre altres accions formatives, AERTIC col·labora amb la Universitat de La Rioja en l’organització del Màster en 
Tecnologies Informàtiques i el Màster de Digitalització per als alumnes de GADE (Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses).

ció amb altres agents del Sistema d’Innovació 
Regional (vegeu la taula de la pàgina següent).

Altres iniciatives estrella al camp del desenvolu-
pament de tecnologies habilitadores i la Indús-
tria 4.0 són l’Oficina de Transformació Digital 
(OTD) i el pol regional Digital Innovation Hub de 
La Rioja (RIOHUB). L’OTD, impulsada per la Fede-
ració d’Empreses de La Rioja (FER) en el marc
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115116 

115 Finançats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, dins el programa de suport a les AEI per contribuir a la mi-
llora de la competitivitat de la indústria espanyola.
116 En col·laboració amb els clústers AEI Rioja Automoció i Food+i

Projectes R+D recolzats per AERTIC

Escala Projectes Temàtiques i àmbits d’acció

Regionals
GREEN+I

Mitjançant tecnologies BI, control predictiu en temps real, gestió 
eficient del reg i de l’aplicació de fitosanitaris i fertilitzants, 
estratègies per a la millora de la productivitat agrícola i sostenibili-
tat mediambiental.

CULTIVO 4.0
Sistema digital de previsió en temps real per a la millora de la 
productivitat del cultiu del xampinyó a través de la utilització 
d’una eina TIC.

IDPRO Eina de programari IDsoft per a la gestió de projectes d’R+D+I de 
les empreses.

CLODE
Desenvolupament de programari d’un motor per a la classificació, 
localització i detecció d’objectes en imatges que proporcioni 
diferents tècniques punteres.

BIOMÉTRICO
Reconeixement biomètric, interoperabilitat i nous interfícies 
adaptatius aplicats al desenvolupament d’eines per a la formació 
en línia universitària (plataforma d’e-Learning).

AGROBI
Sistema d’informació integral web que fusiona la informació de 
gestió de cellers ERP i la informació agronòmica obtinguda 
directament de les explotacions vitícoles.

EXPORT 4.0
Sistema digital de previsió d’informació sobre dades de mercats 
internacionals que permeti millorar l’estratègia d’exportació dels 
productes del xampinyó en conserva.

Nacionals115
TRANSFERÈNCIA 
HABILITADORS116 

Transferència d’habilitadors digitals entre empreses del sector 
d’automoció i del sector agroalimentari per a l’exploració de 
camps d’oportunitat en la implantació de tecnologies 4.0.

IDAFI-PLUS
Sistema d’anàlisi de dades (Data Analytics) específic d’indústries 
agroalimentàries de mida mitjana, per a la millora de l’eficiència 
productiva.

Europeus
WINIT

Suport a les empreses de TIC amb tecnologies i nous productes 
específics per a la cadena de valor de la indústria del vi (de la vinya 
a la copa).

TEXCODE Creació d’un ecosistema de codi obert per escalar la propera 
generació d’innovació circular i tèxtil sostenible.

MAESTRO 4.0
Transformació digital i Indústria 4.0 en els sectors agroalimentaris 
i d’envasat, noves cadenes de valor industrials digitalitzades 
facilitades per clústers i intersectorials.

Font: AERTIC.
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del projecte Red.es117, té com a meta ampliar la 
transformació digital de les empreses (particu-
larment les pimes, les que més dificultats pre-
senten per digitalitzar-se, i les indústries 
manufactureres) i proporcionar serveis de difu-
sió i dinamització que facilitin l’optimització 
dels seus processos (sinònim de més productivi-
tat i competitivitat). La constitució de RIOHUB el 
2018, liderat per l’Agència de Desenvolupament 
Regional (ADER), té com a objectiu promoure la 
digitalització i la incorporació de solucions tèc-
niques de la Indústria 4.0 en els sectors produc-
tius, amb el model dels ecosistemes Digital 
Innovation Hubs europeus com a referència118. 
Aquesta aliança estratègica facilita les relacions 
de les empreses amb centres tecnològics i la 
comunitat digital, i proporciona serveis de 
diagnòstic (Programa Hada 4.0), assessorament 
especialitzat (Programa Activa 4.0), incubació 
de projectes, difusió de bones pràctiques, explo-
ració de mercat, accés a ajuts i finançament. 
Així mateix, de manera conjunta, les dues insti-
tucions esmentades, FER i ADER, són artífexs del 
Catàleg de Tecnologies Innovadores de La Rioja, 
pensat per guiar les empreses en la recerca de 
possibles col·laboracions tecnològiques a dife-
rents escales (regional, nacional i internacional).

Amb les diverses iniciatives impulsades es 
demostra l’interès de la regió per no que-
dar despenjada en la implantació de la 
Indústria 4.0 i es pretén preparar les 
empreses manufactureres riojanes per al 
repte d’abordar els canvis tecnològics de 
la quarta revolució industrial.

117 Aquesta iniciativa es completa amb el programa d’ajudes “Assessors Digitals”, dissenyat per crear plans de digita-
lització que ajudin les pimes a incorporar les TIC en els seus processos (gestió del negoci, relació amb tercers, comerç 
electrònic i digitalització de serveis o solucions).
118 RIOHUB és un dels 29 hubs seleccionats per la Comissió Europea a través de la iniciativa I4MS. Els DIH es disse-
nyen com a ecosistemes interconnectats que integren les pimes, grans empreses, empreses emergents, universitats, 
centres tecnològics, Administració pública, inversors, organitzacions empresarials, etc. Definits en la Llei 3/2009 de 
Ciència, Tecnologia i Innovació de La Rioja, i adscrits a la Direcció General de Reindustrialització, Innovació i Internacio- 
nalització.
119 Definit en la Llei 3/2009 de Ciència, Tecnologia i Innovació de La Rioja, i adscrit a la Direcció General de Reindus- 
trialització, Innovació i Internacionalització.

3.3.4. El sistema riojà  
d’innovació

Una regió petita, però que ha sabut 
dotar-se d’una àmplia oferta de centres 
cientificotecnològics dissenyats per abor-
dar les demandes del teixit productiu. 
Aprofundir en la cooperació dels diversos 
agents i la col·laboració amb les empre-
ses, així com eixamplar el camp d’acció 
(espai europeu), són reptes decisius per-
què el Sistema Regional d’Innovació 
segueixi avançant i augmenti la seva con-
tribució al desenvolupament socioeconò-
mic de La Rioja.

El sistema riojà de ciència, tecnologia, recerca i 
innovació119 (en endavant SRI) agrupa els agents 
públics i privats implicats en la innovació regio-
nal. El seu funcionament en xarxa té com a fina-
litat fomentar les interconnexions i sinergies 
entre els agents que propiciïn projectes con-
junts, així com la difusió d’informació i la millora 
de la gestió i l’excel·lència en l’àmbit de la inno-
vació. A la pàgina següent es presenten els 
agents que componen l’SRI i les funcions que 
exerceixen.

La regió disposa de 10 centres tecnològics i de 
recerca, l’especialització temàtica dels quals 
reflecteix el protagonisme dels sectors produc-
tius riojans (quatre centres es vinculen amb el 
sector agroalimentari i un centre amb el sector 
del calçat), però també inclouen àrees estratègi-
ques per a la innovació regional (TIC i biomedi-
cina) i altres àmbits no tecnològics (investigació 
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Mapa d’agents de l’SRI

Universitats
La Universitat de La Rioja és la principal infraestructura de coneixement regional  
i un dels agents de gran rellevància de l’SRI, per les seves funcions clau en la 
formació d’investigadors i el desenvolupament de línies de recerca col·laborativa 
publicoprivada.

Administracions 
públiques

L’Administració autonòmica tradicionalment ha exercit un lideratge en el 
desenvolupament de les polítiques d’innovació i la dotació d’infraestructures 
tecnològiques.

Centres 
tecnològics

La seva principal finalitat és millorar la competitivitat de les empreses de La Rioja 
mitjançant la generació i transferència d’R+D+I orientada al mercat. Així mateix, 
es ressalta la seva funció d’interfície entre la universitat i l’empresa. Els centres 
tecnològics riojans s’integren en una xarxa regional.

Empresa

La competitivitat de les empreses, especialment de les pimes i micropimes, és el 
focus central de la política d’innovació regional. En aquest sentit, l’SRI intenta 
crear les estructures i condicions adequades per propiciar la innovació en les 
empreses. S’identifiquen els sectors empresarials prioritaris següents: 
automoció, TIC, vi, logística i transport, calçat, agroalimentari, biotecnologia  
i fusta i moble.

Investigadors

Reconeguts com a actiu imprescindible dels centres de recerca i 
desenvolupament de La Rioja. En conseqüència, es dedica una atenció especial 
a millorar la capacitació, mobilitat internacional i incorporació dels 
investigadors (a l’SRI i als equips de les empreses). La qualificació i 
finançament de les línies d’investigació són fonamentals per avançar en 
l’excel·lència investigadora.

Clústers

En un context de petites empreses, els clústers són una eina valuosa per 
desenvolupar projectes conjunts, amb suficient massa crítica. D’aquesta manera, 
són vectors per a la innovació sectorial de les empreses agrupades, a més 
d’afavorir la innovació creuada intersectorial i les interconnexions amb 
l’ecosistema d’innovació (especialment amb els centres tecnològics). Els clústers 
regionals identificats es classifiquen segons la cadena de valor (alimentació, 
automoció), l’orientació de mercat/producte (vi, calçat) o la seva projecció 
tecnològica horitzontal (TIC).

Ciutadania

Amb el reforç del seu paper actiu (i no només de receptors), la ciutadania es troba 
en l’eix central del desenvolupament. Es recalca la necessitat de la participació 
ciutadana en els processos de presa de decisions (innovació col·laborativa), la 
transparència de la gestió pública (innovació oberta) i la implementació d’idees 
noves per satisfer les necessitats socials (innovació social).

Mitjans de 
comunicació

Els diversos mitjans de comunicació (convencionals, digitals, xarxes socials i 
canals interns de les institucions) tenen un gran impacte en l’abast i èxit de les 
iniciatives d’innovació (a través de la dinamització i desenvolupament de les 
activitats de difusió i comunicació).

Organismes 
representatius

Les dues principals organitzacions empresarials de la regió, la Federació 
d’Empreses de La Rioja (FER) i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria, juntament 
amb els sindicats, tenen un paper fonamental en l’impuls i foment de la innova-
ció tecnològica de les empreses, particularment en accions d’informació, 
sensibilització, dinamització, servei, suport i assessorament.

Societat civil
La Fundació Riojana per a la Innovació i altres agents valuosos que operen a la 
societat civil (Club de Màrqueting de La Rioja, els col·legis professionals i les 
diverses associacions empresarials, culturals, juvenils, consumidors, ecologistes, 
etc.).

Font: Elaboració a partir de l’SRI, Govern de La Rioja.
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de la llengua espanyola120). Sota el paraigua de 
l’SRI, la Xarxa de Centres Tecnològics i Organis-
mes d’Investigació121 té com a objectiu incre-
mentar la coordinació dels esforços en R+D+I, 
fomentar la col·laboració entre els diversos 
agents i implantar un sistema de gestió basat 
en l’excel·lència. Alguns d’aquests centres de 
referència s’analitzen més endavant conjunta-
ment amb els respectius clústers o les àrees 
econòmiques estratègiques.

El V Pla riojà d’R+D+I té com a objectiu fona-
mental ampliar l’eficàcia i implicació de l’SRI en 
el creixement intel·ligent, sostenible i integra-
dor de la regió; per a això és imprescindible 
augmentar la participació i col·laboració de 
tots els agents del sistema a través d’un model 
de governança avançat. Amb aquesta comesa, 
la tercera línia estratègica del Pla impulsa la 
innovació col·laborativa a través de la xarxa 
multidireccional de l’SRI (inclosos la dinamitza-

120 A partir de la Fundació de San Millán (bressol de la llengua espanyola), el Centre Internacional d’Investigació de la 
Llengua Espanyola (Cilengua) coordina tres instituts de recerca (Orígens de l’Espanyol, Història de la Llengua, i Litera-
tura i Traducció).
121 Constituïda el 2007, al Centre Tecnològic de la Fombera.
122 Els dos eixos principals, la competitivitat de les pimes (línia 1) i el mercat sostenible d’R+D+I (línia 2), s’han tractat 
en l’apartat 3.1.2. Innovació empresarial. Tot i que el focus empresarial és transversal en el V Pla, està present en la 
resta de línies estratègiques.

ció virtual col·laborativa, els fòrums d’intercanvi 
i les polítiques coordinades de les accions) i les 
xarxes d’innovació (en què se subratlla el paper 
dels clústers, dels centres tecnològics i de les 
universitats). A més del marcat perfil empresa-
rial122 i la innovació col·laborativa, el Pla fomenta 
la projecció internacional de l’SRI a l’espai euro-
peu (a través de la recerca de socis en els pro-
grames europeus d’R+D+I o del suport dels 
equips de projectes internacionals, o bé de la 
identificació de les àrees temàtiques de finan-
çament preferent d’acord amb l’agenda euro-
pea) i l’absorció de la innovació de la societat 
riojana (s’incidieix en l’excel·lència investiga-
dora, la formació per a la innovació en totes les 
etapes del sistema educatiu i l’aprofitament 
dels canals de comunicació per a la divulgació 
de la cultura de l’R+D+I).

Precisament amb una dimensió integradora i 
projecció social, la Fundació Riojana per a la 

Centres tecnològics i de recerca riojans

Transversal Centre Tecnològic de La Rioja (La Fombera).

Sector 
agroalimentari

Centre Tecnològic de Recerca del Xampinyó (CTICH).
Centre Tecnològic de la Indústria Càrnia de La Rioja (CTIC).
Centre de Recerca i Tecnologia Alimentària de La Rioja (CITA).
Servei d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic Agroalimentari (CIDA).
Institut de Ciències de la Vinya i del Vi (ICVV), Centre de Recerca en Viticultura  
i Enologia.

Sector del calçat Centre Tecnològic del Calçat de La Rioja (CTCR).

TIC Centre Nacional de Formació de Noves Tecnologies (Think TIC).

Biomedicina Centre de Recerca Biomèdica (CIBIR).

Llengua 
espanyola Centre Internacional d’Investigació de la Llengua Espanyola (Cilengua).

Font: Elaboració a partir del portal larioja.org. 
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Innovació (FRI) s’ha convertit en poc temps (es 
va crear el 2010) en un referent per a la difusió 
de la cultura d’innovació a la regió, ha cosit els 
vectors de la triple hèlice123 i s’ha erigit com a 
plataforma d’impuls de les polítiques d’inno-
vació i de desenvolupament regionals (els 
plans IV i V d’R+D+I i l’Estratègia RIS3). En con-
seqüència, el camp d’acció de la FRI es dirigeix 
a la sensibilització d’empreses, professionals i 
la societat en general, la difusió de bones pràc-
tiques i models de gestió eficaços, la coordina-
ció dels agents de l’ecosistema d’innovació 
regional, la cooperació d’empreses en projec-
tes conjunts i el seguiment dels resultats124, la 
promoció del talent innovador (investigadors, 
tecnòlegs i emprenedors), la vigilància estra-
tègica que orienti les empreses en els nous 
desafiaments i la participació directa en nom-
brosos projectes innovadors llançats a la 
regió125. La FRI també s’encarrega d’identificar 
les àrees d’innovació d’interès regional. Per la 
seva dimensió tecnològica transversal i el 
caràcter disruptiu per al desenvolupament 
socioeconòmic, a l’agenda de l’any 2020 cal 
destacar les àrees següents: Socied@d inclu-
siva (reducció de la bretxa digital intergenera-
cional, social i territorial), Rioja Data (difusió 
de l’ús de les dades massives a les empreses i 
institucions), Projecte Germina (projectes 
pilot en pimes de solucions tècniques basades 
en tecnologies habilitadores) i Rural Lab (les 
noves tecnologies com a palanca per al desen-
volupament rural).

La Universitat de La Rioja (UR) és el principal 
actiu científic de la regió. L’objectiu d’aprofitar el 

123 Govern de La Rioja, Universitat de La Rioja, organitzacions i empreses compromeses amb la innovació i el desen-
volupament regional. El Patronat de l’FRI està compost per 41 membres, entre institucions i empreses.
124 Per a això, l’FRI ha desenvolupat l’Innobaròmetre, que analitza l’evolució dels progressos en R+D+I del teixit em-
presarial de La Rioja, identifica les seves fortaleses i debilitats i, en definitiva, proporciona recomanacions estratègi-
ques a les institucions i empreses per seguir avançant. A l’apartat 3.1.2. Innovació empresarial, es recullen els princi-
pals resultats de l’Innobaròmetre 2018.
125 La llista de projectes impulsats des de l’FRI és àmplia: “Plataforma IoT al núvol per donar servei a pimes en la ges-
tió de la captura de dades en planta”, “Nous plans de formació”, “Projectes educatius per a la inclusió cientificotecno-
lògica”, “Ciberseguretat”, “Digitalització i seguretat de la indústria agroalimentària”, “Laboratori de projectes 
d’innovació social”, “Innovar des del coneixement del client per aconseguir la transformació”, “Camí de Sant Jaume”, 
“Enópolis”, “Projectes perquè Logronyo aconsegueixi la capitalitat verda europea”, “Laboratori d’innovació ciutadana”, 
“Líders en enologia”, etc.
126 Considerada l’hemeroteca més gran d’articles científics en espanyol d’Internet.

coneixement bàsic generat en aplicacions útils 
per a la societat es canalitza a la Fundació de la 
UR a través de l’OTRI. Aquest organisme dona 
suport als investigadors en el procés de trans-
ferència cientificotecnològica, fomenta les rela-
cions universitat-empresa (recerca de socis), la 
comercialització dels resultats de l’R+D univer-
sitari i, en definitiva, es fa ressò de les deman-
des tecnològiques del sector socioeconòmic 
(detecció de les línies d’investigació amb poten-
cial de mercat). Les empreses riojanes poden 
trobar aquí una àmplia oferta tecnològica i de 
serveis, proporcionada pels diversos equips 
d’investigació: agroalimentació, biotecnologia, 
energia (particularment les renovables), salut, 
nanotecnologia i materials, enginyeria aplicada 
i tecnologies industrials, vinya i vi, TIC, canvi cli-
màtic i medi ambient, llengua i patrimoni, i ser-
veis de laboratori. En el pla formatiu, la UR 
compta amb diversos graus d’enginyeria i quí-
mica d’acord amb el perfil industrial de la regió. 
Entre els principals portals bibliogràfics del 
món, Dialnet126 és un dels punts reconeixibles 
de la UR a l’àmbit internacional. A més de la 
universitat pública, la regió alberga la seu de la 
Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), 
que ha adquirit una gran dimensió en l’àmbit 
de l’ensenyament en línia (especialment per la 
seva projecció a Amèrica Llatina); els seus graus 
en enginyeria, disseny digital i altres ensenya-
ments en línia en màrqueting i comerç comple-
ten l’oferta educativa d’interès per al teixit 
econòmic regional.

Finalment, es ressalten dos agents regionals 
molt actius en l’àmbit de la innovació i que 
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sovint reforcen les seves accions de manera 
conjunta: l’Agència de Desenvolupament Eco-
nòmic de La Rioja (ADER) i la Federació d’Em-
preses de La Rioja (FER). ADER, a més d’incentivar 
l’emprenedoria, la competitivitat i la interna- 
cionalització de les empreses, és l’instrument 
per materialitzar les polítiques d’innovació 
regional, particularment en la gestió de les aju-
des destinades als capítols d’incorporació de 
talent i de promoció de l’R+D+I a les empreses 
riojanes127 (com ara l’assessorament a través de 
l’àrea ADER Innova). El programa de Beques 
ADER R+D+I (en l’actualitat l’edició 2019) afavo-
reix la integració d’investigadors i tecnòlegs a 
les empreses i als centres tecnològics i de 
recerca. Pel que fa a la FER, ja s’han apuntat 
algunes iniciatives promogudes per aquesta 
organització empresarial, com són la creació 
del clúster AERTIC o l’Oficina de Transformació 
Digital. L’àrea Innovació i Tecnologia de la FER 
s’encarrega de les accions d’informació, sensibi-
lització, dinamització, suport i assessorament 
de les empreses riojanes en els processos d’in-
novació. La FER també participa en projectes 
d’innovació a la regió amb un caràcter demos-
tratiu, o bé els lidera128.

3.3.5. Clústers i àrees econòmiques 
estratègiques

L’objectiu de les agrupacions en clúster és 
augmentar la competitivitat de les empre-
ses riojanes a través de la innovació, supe-
rar les restriccions derivades de la mida 
petita i preparar els sectors industrials per 
assumir els grans reptes tecnològics.

127 Els ajuts i les subvencions d’ADER comprenen estudis previs d’R+D, participació en projectes d’R+D internacionals, 
agrupacions empresarials, incorporació d’investigadors i tecnòlegs, joves empreses innovadores i creació d’unitats 
R+D.
128  “Crear una cultura d’innovació”, “Smart Industry”, “Reorientacions de perfils laborals”, “Programa innovador de 
detecció de talent TIC”, “Beques pràctiques rurals” i “Acceleradora d’empreses emergents d’innovació social”, entre 
altres exemples destacats de projectes.
129 En l’últim mesurament d’aquest indicador, l’any 2016 el percentatge assolia el 83,3%, nou punts més que el 
2014.

L’Administració autonòmica ha fomentat la cre-
ació d’agrupacions d’empreses innovadores o 
clústers, hi ha donat suport i ha valorat la seva 
contribució a la connexió de les empreses a 
l’ecosistema d’innovació i la seva adaptació a les 
circumstàncies regionals (és a dir, el predomini 
de pimes amb menys capacitat per innovar i el 
protagonisme de les activitats manufactureres 
predisposades a cooperar). Per tot això, no sor-
prèn que les estructures en clúster adquireixin 
protagonisme en el V Pla riojà d’R+D+I com a 
instruments d’innovació i desenvolupament de 
negoci per a les empreses, i que la xarxa de clús-
ters ocupi una posició central a l’SRI. Els progres-
sos en aquest capítol es comproven en el 
compliment de l’objectiu 2020 (“el 70% de les 
empreses innovadores forma part d’un clús-
ter”129), però cal seguir avançant en altres aspec-
tes sensibles, com són la consolidació de les 
estructures creades (que eviti la seva desapari-
ció o un abast reduït), la incorporació de pimes 
de tecnologia baixa i mitjana o les col·labora- 
cions dins de clústers i entre ells per mitjà de 
projectes conjunts.

Les agrupacions empresarials innovadores (AEI) 
tenen per comesa enfortir el teixit econòmic i 
donar suport a les empreses, sobretot les de 
mida petita, per afrontar els reptes d’innovació 
tecnològica, finançament, exportació o interna-
cionalització. En el moment present, la regió 
compta amb tres AEI reconegudes pel Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI Automoció La 
Rioja, AERTIC (AEI TIC La Rioja) i clúster Food+i. La 
llista de la xarxa regional inclou cinc AEI més: 
Grup BioRioja (biotecnologia), 26 CRV (sector 
del vi), Agrupació Empresarial Innovadora de 
Fusta i Moble, Clúster del Calçat de La Rioja i 
ATRADIS (transport i logística).
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Quant a les àrees estratègiques, s’ha incidit en 
els sectors madurs (agroalimentari i calçat), 
tractors de l’economia riojana pel que fa a espe-
cialització productiva i projecció exterior. Però 
també s’apunta la rellevància del sector TIC, per 
la seva capacitat de creixement i com a eines 
habilitadores per al desenvolupament de l’eco-
nomia digital (anteriorment analitzades).

La dimensió territorial que assoleixen les estruc-
tures en clúster i les àrees estratègiques (com-
provada en l’especialització vitícola de La Rioja 
Alta130, el potent sector agroalimentari a 
Calahorra i La Rioja Baixa o el pol industrial del 
calçat a Arnedo), combinada amb la xarxa de 
centres cientificotecnològics, afavoreixen l’equi-
libri territorial i configuren un model polinu-
clear alternatiu a l’acusada polarització 
demogràfica i de les activitats terciàries a l’àrea 
urbana de Logronyo. Calahorra (clúster Food+i), 
Arnedo (Centre Tecnològic del Calçat) i San 
Millán de la Cogolla (Cilengua) són alguns 
exemples il·lustratius de seus distribuïdes per la 
geografia de La Rioja131.

regió vitícola innovadora  
i clúster agroalimentari

El sector agroalimentari és un dels eixos de 
l’economia riojana, tant en la generació de 

130 Amb Haro com una de les capitals del vi Rioja.
131 Aquesta llista es completa amb el Centre Tecnològic de Recerca del Xampinyó a Autol, el Centre Tecnològic de la 
Indústria Carnia a Alesón i el Centre de Recerca i Tecnologia Alimentària de La Rioja a Calahorra.
132 En funció de les dades de l’Anuari Estadístic de La Rioja 2019, les activitats d’alimentació i begudes van generar un 
volum d’ingressos de 2.701,8 milions d’euros el 2017, el 40,3% del total de la indústria manufacturera. El sector ali-
mentari va aportar 7.138 llocs de treball, que equival al 5,3% de l’ocupació regional el 2017 i, sumada l’ocupació del 
sector agrari, a un 11,1%.
133 De fet, el vi envasat en recipients petits (de dos i menys litres) concentra el 89,2% de les exportacions vitícoles 
(2018), més del doble que la mitjana nacional (39,5%). Així mateix, el 84,4% del vi embotellat exportat es comercialit-
za sota la Denominació d’Origen Rioja i la regió concentra el 52,5% de totes les exportacions de la DO a Espanya.
134 L’ICVV impulsa la transferència dels resultats científics i tecnològics. En l’àrea de la viticultura compta amb sis equips 
d’investigació: Interaccions de la vinya amb el medi biològic (Biovitis), Genètica i millora de la vinya (BREEDVITIS), Noves 
tècniques en viticultura (i+vinya), Viticultura de precisió (Grup TELEVITIS), Intensificació agroecològica de la vinya 
(In-vinya), Genètica i genòmica de la vinya (Vitigen) i Gestió de factors de la producció vitícola (VitisGestión). El camp 
de l’enologia suma vuit equips d’investigació: Dieta mediterrània-vi-polifenols-salut (MedWINE), Bioinformàtica  
estructural per a les ciències del vi (3DBIOwine), Metabolisme, genètica, i biotecnologia de llevats enològics  
(MicroWineLab), Viticultura i enologia aplicades (VIENAP), Biotecnologia enologia (UR-Biotec), Ciència química i sen-
sorial enològica, Gestió i control químic i microbiològic dels processos enològics (GESVIN) i Innovació en enologia 
(INENOL).

riquesa i ocupació132, com pel seu protago-
nisme en l’expansió comercial exterior. L’espe-
cialització enològica es comprova en el pes 
del vi a les exportacions; la partida de vi de 
raïm fresc embotellat per si sola acapara el 
12,1% del valor total exportat a la regió durant 
l’any 2018. La Rioja va concentrar el 17,1% del 
total del vi embotellat exportat al país i, pel 
que fa a especialització, el pes d’aquesta par-
tida és 20 vegades superior a la mitjana espa-
nyola. 

D’acord amb la seva dimensió de regió 
vitícola europea, La Rioja aspira a liderar 
l’R+D de la vinya i del vi. El significat del 
sector agroalimentari riojà s’amplia en 
considerar altres activitats de transforma-
ció i l’eclosió d’un clúster sectorial abocat 
a la innovació.

El sector vitícola ha aprofitat el prestigi de la 
marca Rioja i ha apostat pel valor afegit133, la qua-
litat i la innovació per liderar el mercat nacional i 
expandir-se a escala internacional. En aquesta 
línia, destaca l’Institut de Ciències de la Vinya i 
del Vi (ICVV), l’objectiu del qual és generar nous 
coneixements i tecnologies aplicades per conver-
tir la regió en un referent de la investigació en 
viticultura i enologia134. La Universitat de La Rioja 
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es fa ressò del valor del sector del vi a la regió i, a 
més de coliderar135 l’ICCV, proporciona formació 
especialitzada (estudi de grau en Enologia, i post-
grau de doctorat en Enologia, Viticultura i Soste-
nibilitat).

135 Juntament amb el Govern de La Rioja (Conselleria d’Agricultura) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Més enllà del vi, la regió també s’especialitza en 
altres indústries alimentàries, particularment en 
conserves vegetals i càrnies, productes de cereals 
i pastisseria i preparats alimentaris. Així per 
exemple, aquests productes, sumats al vi embo-
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Exportació de productes agroalimentaris de La Rioja seleccionats 
i índex d’especialització de les exportacions de La Rioja (2018)
% respecte del total d’empreses de creació recent

Nota: *Vi de raïm fresc en recipients de 2 i menys litres.
Font: Datacomex.
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tellat, representen un 21,1% del total d’exporta- 
cions de La Rioja.

El sorgiment del clúster Food+i el 2009 eviden-
cia l’interès regional a donar suport a la inno-
vació de les empreses agroalimentàries, amb 
un ampli camp d’acció sectorial (diverses acti-
vitats de la cadena alimentària) i geogràfic. 
Amb seu a Calahorra, la seva dimensió territo-
rial transcendeix els límits regionals, i es pro-
jecta al conjunt de comunitats de l’eix de la vall 
de l’Ebre136. En l’actualitat, inclou 90 empreses 
associades (si es tenen en compte els mem-
bres institucionals i centres cientificotecnolò-
gics, la llista s’amplia a 101). El seu principal 
objectiu és maximitzar la xifra de negoci i la 
rendibilitat de les empreses agroalimentàries, 
per a la qual cosa treballa en els següents 
àmbits d’actuació: generació d’innovació (amb 
promoció o desenvolupament de projectes 
d’R+D+I), millora de la capacitat d’innovació de 
les pimes (itineraris personalitzats), eines de 
suport a la visió estratègica empresarial (noves 
oportunitats de negoci), desenvolupament de 
nous productes i negocis, impuls d’empreses 
de base tecnològica (emergents), atracció i 
retenció de talent, funcionament en xarxa i 
posicionament internacional. El clúster ha 
aconseguit rellevància en el desenvolupament 
de projectes estratègics (com ara el lideratge 
de projectes amb recursos propis). El focus 
d'aquests projectes és propiciar la incorporació 
de nova tecnologia, tant en els productes com 
en els processos, perquè s’incrementi la com-
petitivitat de les empreses. Les activitats de 
suport es complementen amb la identificació 
d’oportunitats d’innovació empresarial (vigi-
lància tecnològica i de mercat) i la recerca de 

136  A més de La Rioja, el País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya.
137 Al respecte, el Centre Tecnològic de la Indústria Càrnia (CTIC) i el Centre d’Innovació i Tecnologia Alimentària de La 
Rioja (CITA) tenen com a objectiu el desenvolupament d’aliments saludables (baixos en sal i greix, sense additius, 
nutritius, en envasos nets, etc.).
138 Ateses les dades de 2017, representa el 13% de l’ocupació i el 9% del volum de negocis de les indústries manufac-
tureres.
139 Aquestes empreses van saber aprofitar el llegat de l’artesania espardenyera d’Arnedo i l’efecte d’irradiació que va 
generar l’empresa Sevillas, la primera gran fàbrica d’Arnedo creada en els anys vint del segle passat.
140 Entre altres tecnologies, impressió 3D, biomètriques i biomecàniques, nanotecnologia, biomaterials, digital manu-
facturing systems, automatització, programari de gestió, etc.

finançament (per als projectes d’R+D+I i els 
projectes d’inversions de caràcter industrial de 
millora competitiva). L’economia circular i el 
reaprofitament dels recursos (productes i 
envasos sostenibles), la traçabilitat, els ali-
ments saludables i la distribució en línia són 
alguns dels reptes tecnològics i de mercat 
identificats. Així mateix, per abordar aquests 
reptes i preparar les empreses a escala regio-
nal, el clúster col·labora amb els centres tecno-
lògics i de recerca137.

clúster del calçat

El sector del calçat és la segona indústria regio-
nal138 i La Rioja és la segona comunitat autò-
noma en volum de producció i la tercera pel que 
fa al valor generat. Les exportacions de calçat 
també sobresurten en la regió (amb una quota 
del 9% el 2018) i en el total sectorial d’Espanya 
(9,2%), així com pel seu gran dinamisme (amb 
un creixement del 157,9% entre 2008 i 2018, gai-
rebé el triple de la mitjana regional). L’activitat es 
concentra al municipi d’Arnedo, un dels princi-
pals pols industrials de calçat del país, que es va 
desenvolupar amb força a partir de l’eclosió de 
nombroses empreses fabrils139 a la dècada dels 
setanta.

Tenint en compte l’extrema competència a 
escala mundial, el sector del calçat riojà no 
pot competir en preu amb els països emer-
gents i està obligat a un posicionament con-
tinu en el mercat de gamma mitjana i alta. És 
a dir, el seu ADN s’ha d’associar a la qualitat, la 
innovació (en dissenys, tecnologies, materials 
i nous tipus de productes)140, la projecció de 
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les marques, la logística i la distribució avan-
çades. El Centre Tecnològic del Calçat de La 
Rioja (CTCR) assumeix aquests desafiaments 
i, com a associació que agrupa les empreses 
del sector, impulsa la millora de la competiti-
vitat a través de la generació de valor afegit 
tant en els productes com en els processos 
productius. En el camp de la innovació, ofereix 
serveis tecnològics a les empreses i impulsa 
projectes d’Indústria 4.0 (TIC, electrònica i 
automàtica), de sostenibilitat i materials 
avançats (reciclatge, nanotecnologia i biotec-
nologia).La dimensió internacional és un altre 
dels objectius, tant per a la visibilitat i l'accés 
a socis estratègics del CTCR com per a l'asses-
sorament estratègic de les empreses en els 
seus processos d’internacionalització o la par-
ticipació en fires internacionals. Així mateix, 
en matèria de formació i d’ocupació, promou 
la professionalització dels recursos humans 
del sector (formació especialitzada, borsa de 
treball, etc.). 

altres clústers i àrees d’oPortunitat

A més de l’agroalimentari i el calçat, La Rioja 
engloba altres clústers o agrupacions empresa-
rials innovadores (AEI) relacionats amb activi-
tats rellevants per a l’economia regional (com la 
fusta, les indústries auxiliars de l’automòbil i la 
logística i el transport) o sectors tecnològics 
punters (TIC i biomedicina), que s’enumeren a 
continuació:

•  AEI Associació d’Empreses Riojanas TIC (AER-
TIC), analitzada anteriorment (vegeu l’apartat 
3.2.3.) com un dels vectors de la digitalització 
regional.

•  AEI del Sector d’Automoció a La Rioja, agrupa 
14  empreses del sector auxiliar d’automo-

141 La regió no compta amb cap planta de muntatge d’automòbils, però la proximitat territorial d’altres plantes a l’Eix 
de l’Ebre (Volkswagen a Pamplona, Opel a Saragossa i Mercedes a Vitòria) ha afavorit el desenvolupament d’activitats 
connexes o auxiliars.
142 Promogut per l’Associació d’Indústries de la Fusta i el Moble de La Rioja i FER.
143 Actualment compta amb 13 unitats de recerca agrupades en sis àrees estratègiques: malalties infeccioses, onco-
logia, malalties neurodegeneratives, resistència a antibiòtics, economia de la salut i investigació en cures.

ció141. Promou la competitivitat de les empre-
ses a través de la innovació col·laborativa. La 
Indústria Connectada 4.0 és un dels focus 
prioritaris.

•  AEI Fusta i Moble142. La fusta i les seves manu-
factures ocupen el tercer lloc en les exporta- 
cions de La Rioja (quota del 5,7% el 2018) i con-
centren gairebé una desena part del total de 
les exportacions espanyoles d’aquesta partida. 
Així mateix, es configuren com un nínxol d’ac-
tivitat crucial per a les àrees serranes i trau 
profit dels destacats recursos forestals de la 
regió. El sector requereix seguir avançant en la 
transformació, incorporant tecnologia o 
ampliant els esforços en R+D+I, així com la for-
mació i qualificació professional.

•  El Centre de Recerca Biomèdica de La Rioja 
(CIBIR) es configura com el clúster biomèdic 
regional. Adscrit a la Fundació Rioja Salut, 
fomenta la recerca aplicada en l’àmbit de les 
ciències de la salut143, la provisió de serveis de 
suport avançats que millorin la qualitat del 
sistema públic i el desenvolupament d’una 
xarxa biotecnològica que contribueixi al crei-
xement econòmic (per mitjà de la generació i 
de l’explotació d’innovacions i patents pròpies, 
i l’atracció de noves inversions).

La regió s’ha especialitzat en sectors industrials 
de tecnologia baixa o mitjana, cosa que limita el 
camp d’innovació. En el següent gràfic, que fa 
referència a les principals exportacions riojanes, 
s’il·lustra aquesta especialització. Però això no 
vol dir que La Rioja no sigui capaç d’englobar 
empreses i activitats d’alt valor tecnològic, com 
demostra el desenvolupament del sector TIC. 
Un altre exemple il·lustratiu és la indústria de 
fabricació de peces aeronàutiques, artífex de 
gairebé un 4% de les exportacions de La Rioja el 
2018 (la setena partida, que ha multiplicat el 
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valor exportat per 11 respecte al 2008). Aquesta 
notorietat s’associa a l’empresa riojana Mecani-
zaciones Aeronáuticas (MASA), referent d’alta 
tecnologia per a la regió, líder a Espanya del seg-
ment de les peces d’avió de grans dimensions i 
proveïdor estratègic d’Airbus144. 

3.4. Sostenibilitat ambiental
El territori de La Rioja gaudeix d’una bona salut 
ambiental. La qualitat i diversitat del seu patri-
moni natural i ecocultural (regió enològica), així 
com una reduïda pressió relativa de les activi-
tats humanes, es tradueixen en estàndards de 
qualitat de l’aigua, l’aire i el paisatge o de biodi-
versitat dels ecosistemes privilegiats en el con-
text europeu.

No obstant això, la regió no està exempta de 
seriosos problemes ambientals, com són l’artifi-
cialització derivada de l’expansió urbanística i 
de les infraestructures, i els impactes associats a 
una agricultura excessivament productivista, 
un sector energètic amb clarobscurs en què s’ha 
elevat la generació de gasos d’efecte hivernacle. 
A més, els problemes ambientals es poden 
agreujar si es materialitzen els pitjors auguris 
del canvi climàtic. Per això, és molt urgent con-
solidar les polítiques que incideixin en la gestió 
eficaç dels recursos hídrics cada vegada més 
escassos, les produccions agroalimentàries de 
qualitat (ecològiques o respectuoses amb el 
medi ambient), el desenvolupament d’activitats 
rurals compatibles amb la preservació del patri-
moni natural o la recuperació de l’empenta per-
duda en energies renovables (completades amb 
els estímuls a l’autoconsum i la mobilitat soste-
nible), entre altres exemples. L’eficàcia i l’abast 
d’aquestes polítiques, més si és possible en una 
regió condicionada per les seves petites dimen-
sions, exigeixen fer prevaler un enfocament 

144  MASA té una planta de producció al polígon industrial d’El Sequero (Agoncillo) i una filial a Arrúbal dedicada al 
muntatge de peces. Fabrica i acobla conjunts de peces en alumini, titani i acer. A més, dins de les seves línies de pro-
ducció, participa en programes espacials de fabricació d’antenes de satèl·lits i també en la producció de peces per a 
la indústria nuclear.
145 Analitzats a l’informe “25 anys d’urbanització a Espanya (1987-2011)”, Observatori de la Sostenibilitat.

transversal i coordinat.

3.4.1. Indicadors ambientals

El diagnòstic ambiental de La Rioja 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.

ocuPació del sòl

La Rioja es mou en uns paràmetres d’arti-
ficialització del territori semblants a la 
mitjana del país.  Però, tant en el ritme de 
creixement de la superfície artificial com 
en la ràtio per capita, els processos han 
estat més intensos. El predomini de les 
masses forestals serranes i la naturalitza-
ció dels territoris rurals despoblats són el 
contrapunt als processos d’antropització 
de l’Eix de l’Ebre.

D’acord amb les dades gestionades per l’Obser-
vatori de Sostenibilitat a partir del Corine Land 
Cover de l’Institut Geogràfic Nacional145, el per-
centatge de superfície artificial suposa un 2% 
del territori de La Rioja, 4 dècimes menys que la 
mitjana espanyola. La superfície artificial s’ha 
incrementat sensiblement, un 60,5% entre el 
1987 i el 2011, 5,5  punts més que la mitjana 
espanyola. Així mateix, la ràtio per capita també 
supera la mitjana (31,4  hectàrees per 
1.000 habitants, davant de 26,9). Les principals 
àrees artificials de La Rioja es localitzen a la 
franja territorial de la vall de l’Ebre, particular-
ment al voltant dels nuclis urbans de Logronyo, 
Calahorra, Haro i Alfaro. Quant als processos 
detectats durant els 25 anys analitzats, un 2,7% 
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del territori s’ha antropitzat, i la superfície semi-
antropitzada es limita al 0,99%, xifres per sota 
de la mitjana del país (5,6% i 3,8%, respectiva-
ment). L’agricultura ha estat l’agent més desta-
cat de l’antropització (especialment a La Rioja 
Alta, al voltant del nucli d’Haro). En termes 
quantitatius, els processos de naturalització 
han estat més extensos, 6,8% del territori, i 
estan lligats a l’expansió de les masses forestals 
a les àrees serranes despoblades.

Les activitats primàries segueixen acaparant la 
major part del territori. Ateses les dades de l’INE 
(ESYRCE, 2018), el 89,8% del territori 
(452.800  hectàrees) es destina a usos agraris, 
ramaders i forestals. En termes comparats, des-
taca l’ús forestal amb gairebé la meitat de la 
superfície, 46,3%, 8  punts més que la mitjana 
espanyola, d’acord amb el protagonisme de les 
àrees muntanyoses. La Rioja compta amb 
233.410  hectàrees forestals, de les quals un 
59,8% es correspon amb masses arbrades i un 
40,2% amb matoll. L’expansió dels boscos de La 

146 Concretament un 10,2% de la superfície, de la qual un 4,6% es correspon amb àrees no agrícoles (urbanes, infra-
estructures, etc.) i la resta es reparteix entre sòls abandonats o improductius i masses d’aigua.

Rioja en els últims anys s’aprecia en la superfície 
arbrada, amb un increment del 24,1% entre 
2004 i 2018, en gran manera, a partir de les 
superfícies de matoll (que van retrocedir un 
25,4%). La proporció de les terres dedicades a 
pastures és més discreta (12,3%, 4 punts menys), 
fet que evidencia un relatiu abandonament de 
les activitats de ramaderia extensiva. A la resta 
d’usos, la distribució és similar, és a dir, les terres 
orientades al cultiu ocupen gairebé un terç de la 
superfície regional, i la superfície artificial, una 
desena part146. 

L’àmbit agrícola riojà es caracteritza pel 
protagonisme del paisatge vitícola de 
gran qualitat ecocultural, seguit pels con-
reus cerealístics de secà. L’especialització 
en petites explotacions hortícoles és una 
altra de les singularitats riojanes.

En l’àmbit agrícola sobresurt la vinya, amb el 
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37,4% de la superfície conreada, una proporció 
cinc vegades superior a la mitjana espanyola147, 
en gran manera resultat de la pronunciada 
especialització de La Rioja Alta i al voltant de la 
vall de l’Ebre. A més de la seva funció socioeco-
nòmica clau en el medi rural, els paisatges vití-
coles tenen un alt valor ecocultural i turístic i, en 
conseqüència, estan declarats Bé d’Interès Cul-
tural de la regió (que protegeix els elements 
materials i immaterials associats148). Així 
mateix, La Rioja també aspira149 al fet que les 
vinyes i el paisatge enològic aconsegueixin la 

147 La Rioja és la primera regió vitícola espanyola, pel que fa a especialització. Atesa la petita mida regional, la partici-
pació és més limitada, 5,4% de les hectàrees vitícoles d’Espanya, en sisena posició (per darrere de Castella-la Manxa, 
Extremadura, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Catalunya).
148 Entre els elements materials lligats al llegat històric de producció, destaquen els cups rupestres, les guardaviñas i 
els chozos, els cellers i els barris de cellers. Els elements immaterials inclouen els coneixements i sabers tradicionals 
relacionats amb el conreu de la vinya i l’elaboració del vi, etnografia, cançoner, llegendes, etc. Altres elements vincu-
lats a la cultura del vi i el paisatge enològic són esglésies, monestirs, cases pairals, castells, ponts, escuts, rotllos,  
creuers, calçades, vidrieres, etc.
149 Juntament amb les altres dues comunitats autònomes de la Denominació d’Origen Rioja.
150 Saint Emilion, Lavaux, Alt Douro, Tokay, Piemont, Bourgogne, Champagne, etc.

Declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO 
i segueixin les petjades d’altres regions vitícoles 
que han reforçat el seu prestigi internacional a 
través d’aquest reconeixement150. Els cereals de 
secà (bàsicament, blat i ordi) completen el 
binomi del paisatge agrícola regional, amb un 
38,9% del terratge conreat, però un pes compa-
rat més discret. Pel que fa a l’especialització, 
també destaquen els horts familiars i els frui-
ters no cítrics (el tercer tipus de cultiu per super-
fície); quant a les hortalisses, es posiciona en la 
mitjana (tots aquests cultius són freqüents a La 
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Rioja Baixa).

El dinamisme del sector vitícola ha evitat 
el declivi del sector agrari regional. Perquè 
no continuï la regressió d’altres espais 
agraris no vitícoles o de ramaderia exten-
siva, cal potenciar l’agricultura ecològica i 
els productes de qualitat.

Enfront de la regressió soferta en altres regions 
espanyoles, l’agricultura riojana mostra una 
solidesa més marcada. Les terres de conreu 
s’han mantingut, amb un increment de la seva 
superfície imperceptible, 0,2% entre 2004 i 2018, 
però que contrasta amb el descens del 3,4% del 
conjunt del país. Aquesta resistència es deriva 
de l’auge de la vinya, que va augmentar un 
18,4% la seva superfície (a diferència de la cai-
guda del 15,5% en el total del país), esperonat 
per la projecció internacional de la Denomina-
ció d’Origen Rioja, i que ha compensat el des-
cens de la superfície d’altres cultius (–7%). 

Atesa l’estructura agrària, les explotacions 
decreixen en nombre, tot i que guanyen en 
mida, cosa que millora els nivells de productivi-
tat. En total, es comptabilitzen 9.159 explota- 
cions el 2016, un 51% menys que el 1999. En 
conseqüència, la mida mitjana s’eleva a 
16,6 hectàrees per explotació151, el doble que el 
1999. La modernització del sector agrari riojà 
també comporta una reducció de les unitats 
de treball agrari (UTA)152, un 39,5% menys i una 
caiguda de 7 p. p. per sobre de la mitjana espa-
nyola. La intensificació s’aprecia també en la 
disminució de la superfície de guaret (27,3% 
menys entre 1999 i 2016). Un altre indicador de 

151 Calculat en dividir la superfície de terres de cultiu entre el nombre d’explotacions agràries.
152 Una UTA equival a la feina que realitza una persona a temps complet al llarg d’un any.
153 La superfície regada es va duplicar entre 2004 i 2017, i representa un 44% del total de les terres vitícoles.
154 El 2018 es comptabilitzen 2.714 hectàrees, tan sols un 1,2% de la superfície agrària útil.
155 El 2018, La Rioja suma 4.318 hectàrees, un 37,4% més que el 2013, i 405 productors i elaboradors. La Producció In-
tegrada està tenint una especial projecció en cultius de fruiters i hortalisses.
156 Contempla una sèrie de pràctiques obligatòries per millorar la sostenibilitat de les explotacions, prohibeix les 
nocives per al medi ambient (tractaments químics, ús de plàstics, etc.) i compta amb pràctiques específiques segons 
els tipus de cultius.

desenvolupament del sector agrari és l’expan-
sió del regadiu. Entre 2004 i 2017 va augmentar 
un 34,2% la superfície conreada irrigada, bàsi-
cament per l’increment de les hectàrees de 
regadiu a la vinya153. Un horitzó de més aridesa 
derivada del canvi climàtic multiplicarà les 
necessitats d’irrigació en detriment de les 
superfícies tradicionals de secà, és a dir, un 
augment de les inversions en infraestructures 
de regadiu i dels costos associats a les explota-
cions. La productivitat o rendibilitat més gran 
de les explotacions porta associat un ús més 
intens de productes industrials (herbicides, 
plaguicides, fertilitzants, etc.) i una pressió més 
gran sobre els recursos hídrics i, en conseqüèn-
cia, pràctiques més lesives per a l’equilibri edà-
fic i hídric o la biodiversitat.

L’alternativa a aquesta inèrcia implica fer preva-
ler la qualitat en lloc de la quantitat. En aquesta 
línia, cal seguir reforçant els productes agrope-
cuaris i ecològics de qualitat adscrits al territori, 
i l’increment de valor afegit a través de la trans-
formació agroalimentària. Els avenços més 
notables en el sector ecològic s’han produït en 
el nombre d’activitats de transformació, amb 
un creixement del 62,5% entre 2008 i 2018, 
encara que les pujades registrades a la superfí-
cie i als operadors ecològics són més discretes 
(13% i 17,3%, respectivament). El Consell de la 
Producció Agrària Ecològica La Rioja (CPAER) és 
la principal institució regional per impulsar els 
sistemes de producció ecològics. La superfície 
ecològica és reduïda154, tot i que es completa 
amb un augment de les terres en producció 
integrada155, un sistema de producció sosteni-
ble amb el medi ambient156. A part de la Deno-
minació d’Origen Qualificada Rioja, la regió 
disposa d’un total de 23 productes alimentaris 
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amb certificacions de qualitat157. La plataforma 
La Rioja Capital ofereix un paraigua per a 
aquestes marques que incideix particularment 
en la gastronomia com a vehicle de promoció 
dels aliments riojans.

recursos hídrics

Més enllà del consum reduït per capita 
d'aigua, l'expansió de l'agricultura de 
regadiu ha elevat la pressió sobre els 
recursos hídrics. 

L’avaluació de la gestió de l’aigua a La Rioja es 
recolza en l’anàlisi de l’eficiència de la xarxa de 
distribució i el nivell de consum. El percentatge 

157 Quatre denominacions d’origen protegides (cava, oli de La Rioja, peres de Rincón de Soto, formatge camerano), sis 
indicacions geogràfiques protegides (vins de la terra Valles de Sadacia, coliflor de Calahorra, xoriço riojà, espàrrec de 
Navarra, pebrot riojà, carn d’Àvila), cinc marques col·lectives (pa sobado de La Rioja, pruna de Nalda i Quel, nou de 
Pedroso, ternoja i mongeta d’Anguiano), tres marques de garantia (xampinyó i bolets de La Rioja, producció integrada 
La Rioja, RC La Rioja), especialitat tradicional garantida pernil serrà, producció agrària ecològica de La Rioja, artesania 
de La Rioja i La Rioja reserva de la biosfera.
158 En referència a les pèrdues reals (per fuites, ruptures o avaries de la xarxa); si, a més, s’hi inclouen les pèrdues 
aparents, aquesta xifra puja al 26,4%.

de pèrdues158 en els sistemes de subministra-
ment d’aigua van ser del 18,2% l’any 2016 (últim 
any disponible), 2  punts per sobre de la mit-
jana espanyola. No obstant això, el percentatge 
de pèrdues s’ha reduït de forma més sensible a 
la regió (gairebé 5  punts menys que el 2003, 
mentre que aquest descens es limita a 2,4 
punts en el conjunt del país). Així mateix, les 
pèrdues per capita són escasses (21  litres per 
habitant i dia) en comparació amb el nivell del 
país (41 litres).

Pel que fa a la distribució de l’aigua de la xarxa, 
el consum més elevat correspon a l’ús residen-
cial, 61,7% el 2016, encara que aquest percen-
tatge és 10 punts inferior a la mitjana espanyola 
(71,8%). L’especificitat de La Rioja rau en les quo-
tes més elevades dels consums dels sectors pro-

Sector ecològic de La Rioja
Evolució 2008-2018

Font: MAPA I CPAEN.
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Eficiència de la xarxa de distribució (2003-2016)
% pèrdues respecte del total d’aigua subministrada

Font: Enquesta sobre el subministrament i sanejament de l’aigua, INE.
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ductius, 26,7%, i, en menor mesura, dels consums 
municipals, 11,8% (7 i 3  punts, respectivament, 
superiors a la mitjana del país). La pressió més 
baixa de la demanda residencial també s’apre-
cia en el consum per capita de les llars, un dels 
més baixos del país (115 litres per habitant i dia, 
21  menys que l’estàndard nacional). A més, la 
tendència d’estalvi s’ha intensificat de forma 
més acusada: entre 2000 i 2016, el consum per 
capita de les llars riojanes s’ha reduït en 72 litres, 
una xifra notablement superior a l’obtinguda 
en el balanç del país, 33 litres. 

El volum d’aigua distribuïda per a les llars i acti-
vitats econòmiques és reduït (26,8  hectòme-

159 L’any 2000, gairebé tota l’aigua disponible del sector agrari s’emprava en el reg per gravetat (91,6%). Tot i la pro-
gressiva reducció, aquesta tècnica encara acapara el 37,6% de l’aigua per a regadiu. El pes del reg per aspersió també 
s’ha incrementat, d’un 3,6% el 2000 a un 21,2% el 2016. 

tres de mitjana anual entre 2007 i 2016), però si 
tenim en compte l’aigua disponible per al sec-
tor agrari, el consum s’amplia significativament 
(255 hectòmetres de mitjana anual a la dècada 
analitzada). En aquest aspecte, La Rioja és la 
segona regió espanyola que més aigua destina 
al sector agrari, 50.539 metres cúbics per quilò-
metre quadrat de superfície (tenint en compte 
la mitjana anual 2007-2016), 19.812 més que la 
mitjana espanyola. En paral·lel a la modernitza-
ció del sector agrari, han anat guanyant terreny 
les tècniques d’irrigació més eficients: la quota 
del reg per degoteig s’eleva al 41,2% el 2016, 
quan l’any 2000 representava tan sols un 
4,8%159.
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El futur de l’agricultura riojana i altres activi-
tats econòmiques intensives en l’ús de l’aigua, 
així com la gestió sostenible dels recursos 
hídrics i la biodiversitat dels ecosistemes, han 
d’atenir-se a les previsions d’un empitjora-
ment de les condicions climàtiques160. En 
aquest sentit, el Govern de La Rioja, a través de 
la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Aigua, ha implementat diverses iniciatives 
encaminades a combatre la contaminació i 
rehabilitar les aigües subterrànies i superfi- 
cials, atendre les demandes regionals per 
fomentar un consum responsable i propiciar 
una gestió més racional dels recursos 
hídrics161.

160 Els models de predicció del canvi climàtic apunten un descens dels recursos hídrics en les pròximes dècades. 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.
161 Aquestes i altres mesures complementàries s’impulsen en els dos plans vigents: Pla Director d’Abastament d’Ai-
gua a Poblacions (2016-2027) i Pla Director de Sanejament i Depuració (2016-2027).

Conscient dels reptes que suposa la dis-
minució dels recursos hídrics en un 
escenari de canvi climàtic, cal reforçar 
les polítiques en matèria d’aigua i avan-
çar cap a una dimensió més integral i 
transversal que involucri tots els agents 
regionals.

biodiversitat i Protecció mediambiental

Les àrees protegides es distribueixen en dos 
tipus de xarxes complementàries: els espais 

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

302010  40 500

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

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’EUROPARC-Espanya.
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naturals protegits i la xarxa ecològica europea 
Natura 2000. En la primera classificació, La Rioja 
disposa de sis figures de protecció i 13  espais 
protegits, que sumen 168.264,6  hectàrees. Les 
figures més destacades són el parc natural de 
Serra de Cebollera i la reserva natural Sotos de 
l’Ebre a Alfaro. La regió compta també amb cinc 
àrees naturals singulars repartides pel terri-
tori162, un espai protegit de rang internacional 
(Humedal Ramsar Lagunas de la Sierra de 

162  Laguna de Hervías, zones humides i yasas de Degollada i Recuenco (233 ha), Dolinas de Zenzano, Carrascal de Vi-
llarroya i Carrizal de Cofin.
163 Conveni de Ramsar de Zones Humides d’Importància Internacional.

Urbión163) i 49 zones humides incloses a l’Inven-
tari Espanyol de Zones Humides.

La Rioja es posiciona entre les comunitats 
autònomes pioneres a declarar Zones 
Especials de Protecció (ZEC) la totalitat dels 
espais de la Xarxa Natura 2000, que com-
porten plans de gestió i ordenació dels 
recursos naturals.

0 10 20 30 405
Km

Sotos i Riberes de l'Ebre

R i u    E b r e

Obarenes - Serra de Cantàbria

ZEC   Serra d’Alcarama i Vall de l’Alhama
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         Valls de Leza, Jubera, 
         Cidacos i Alhama
         

ZEC  Peñas de Iregua, Leza i Jubera

ZEC   Peñas de Arnedillo, 
         Peñalmonte i Peña Isasa

Serres de Demanda, Urbión, Cebollera i Cameros
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ZEC
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Xarxa Natura 2000 de La Rioja: zones d’especial conservació (ZEC)

Font: Elaboració pròpia.
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La pràctica totalitat d’aquests espais s’integren 
a la Xarxa Natura 2000, la superfície de la qual 
és de 167.541 hectàrees, un terç del territori, cosa 
que converteix La Rioja en la quarta comunitat 
autònoma amb més percentatge de superfície 
protegida. 

La Xarxa Natura de La Rioja s’articula en sis Zones 
d’Especial Conservació (ZEC). La concreció dels 
plans de gestió i ordenació de les ZEC164 suposa fer 
un salt qualitatiu en el compromís entre conserva-
ció i desenvolupament d’activitats compatibles i 
sostenibles que millorin les perspectives socioeco-
nòmiques dels territoris protegits. Al mapa ante-
rior s’aprecien les dimensions i la distribució 
territorial de les respectives ZEC. Al sud-oest de la 
regió sobresurt la ZEC Serres de Demanda, Urbión, 
Cebollera i Cameros (138.607 hectàrees, 82,7% del 
total de la Xarxa Natura 2000), que forma un con-
tinu territorial entre les comarques serranes d’Ez-
caray i Anguiano i les franges meridionals de les 
comarques de Camero Nuevo i Camero Viejo. La 
resta de les ZEC reuneix altres espais muntanyo-
sos singulars de la regió i, de manera lineal-discon-
tínua, aglutina valuosos ecosistemes i paisatges 
de la ribera de l’Ebre. 

El mapa descrit a la pàgina anterior inclou la 
Reserva de la Biosfera Valls del Jubera, Leza, 
Cidacos i Alhama, i davant que integra 40 muni-
cipis del sud-est de la regió que sumen 
122.840  hectàrees (una quarta part del territori 
de La Rioja). El principal objectiu d’aquesta figura 
de la UNESCO165 és compaginar els recursos natu-
rals i culturals per propiciar un desenvolupament 
sostenible local166. No comporta cap protecció 
estricta, encara que engloba una part significa-
tiva de la superfície regional de ZEC, estableix cri-
teris zonals d’ordenació i afavoreix la conservació 
i el reconeixement de l’ecosistema de muntanyes 
mitjanes mediterrànies de la regió.

164 Regulades pel Decret 9/2014, de 21 de febrer, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la Xarxa 
Natura 2000 a la comunitat autònoma de La Rioja i s’aproven els seus plans de gestió i ordenació dels recursos na-
turals.
165 Dins el Programa MAB (“Home i biosfera”), en què es distingeixen els territoris que preserven un equilibri entre 
l’home i el seu entorn. És una de les 48 reserves de la biosfera d’Espanya (integrades a la Xarxa RRBE).
166 En aquest sentit, la marca de qualitat “La Rioja, Reserva de la Biosfera” fomenta els productes agroalimentaris 
sostenibles de la zona.

energia i gasos d’efecte d’hivernacle

La Rioja es posiciona entre les comunitats 
autònomes líders en energies renovables 
(la ràtio equival a més de la meitat de 
l’energia elèctrica generada).

La Rioja s’ha especialitzat en la producció elèc-
trica, amb un nivell de generació que supera 
àmpliament la demanda. La dimensió del sec-
tor elèctric transcendeix l’escala del teixit 
socioeconòmic i l’excedent energètic propor- 
ciona un actiu econòmic més per a la regió. 
Ateses les dades de 2018 de Red Eléctrica, es 
van generar 2.393 gigawatts/hora (d'ara enda-
vant GWh), mentre que la demanda se cir-
cumscriu a 1.710 GWh, és a dir, es va produir un 
40% més d’electricitat que la que es va consu-
mir. A més, en els últims anys s’ha accelerat la 
producció elèctrica amb un increment del 
23,9% entre 2013 i 2018, mentre que la 
demanda tan sols va créixer un 0,7%. 

Una altra de les singularitats de La Rioja és l’ele-
vat pes que assoleixen les energies renovables, 
50,8% dels GWh generats el 2018, 12,4 punts 
més que la mitjana espanyola i la sisena comu-
nitat amb el nivell més elevat. Per tipologies, la 
regió destaca en eòlica, el 38% de l’energia gene-
rada (2018), 19  p.  p. més que la mitjana espa-
nyola. La participació d’altres energies 
renovables és més limitada: la hidràulica aporta 
un 7%, 6 punts per sota de la mitjana espanyola, 
la quota de la solar fotovoltaica és una mica 
més elevada (5,4%, 2,4 punts més), però no està 
present la solar tèrmica, i la quota d’altres ener-
gies renovables és mínima (0,4%, davant de 
l’1,4% en el conjunt del país). Els anys de crisi 
econòmica i l’impacte de la moratòria han per-
judicat el sector de les energies renovables. En 
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conjunt, la producció elèctrica a partir d’ener-
gies renovables ha retrocedit un 13,3% entre 
2013 i 2018.

L’expansió de la generació elèctrica de 
cicle combinat en els últims anys ha coin-
cidit amb la regressió de les energies reno-
vables i, en conseqüència, el model 
energètic riojà ha retrocedit pel que fa a 
sostenibilitat ambiental.

El mix elèctric riojà també es caracteritza pel 
protagonisme del gas natural de cicle combi-
nat, derivat de la presència a Arrubal d’una de 
les centrals termoelèctriques de cicle combinat 

167 La contribució de l’energia eòlica va arribar al seu màxim el 2014, el 65% de tota l’energia generada, 27 punts més 
que el 2018.

més grans del país, de 800  megawatts de 
potència. De fet, el 45,8% de l’energia generada 
és de cicle combinat, una ràtio significativa-
ment més elevada que en el conjunt del país 
(11,5%). La reactivació de la planta d’Arrubal ha 
induït un espectacular increment de la genera-
ció elèctrica de cicle combinat (187,7% entre 
2013 i 2018), la qual cosa, juntament amb la 
davallada de la producció en energies renova-
bles, ha augmentat la quota d’aquest combus-
tible fòssil (que el 2014 era un 10,2%), en 
detriment de les energies renovables (el pes 
s’ha reduït en 35 p. p. entre 2014 i 2018) i el gas 
natural ha desbancat el vent com a principal 
font elèctrica regional167. No obstant això, s’es-
pera que els canvis legislatius recents o la 

76,8
69,7

56,3 55,4
52,3 50,8

35,2 34,3
28,1

24,8 23,1 22,9 22,8 20,8 18,5

10,5
5,3

38,4

Castella i Lleó 76,80
Navarra 69,70
Aragó 56,30
Galícia 55,40
Castella-la Manxa 52,30
La Rioja 50,80
Madrid 35,20
Andalusia 34,30
Astúries 28,10
Extremadura 24,80
Múrcia 23,10
País Basc 22,90
Cantàbria 22,80
Catalunya 20,80
Com. Valenciana 18,50
Canàries 10,50
Balears 5,30
Total Espanya 38,40

Participació de les renovables en la generació elèctrica (2018)
(% de GWh del total generat)

Font: REE.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Com. ValencianaCataluñaCantabriaPais VascoMurciaExtremaduraAsturiasAndalucíaMadridLa RiojaCastilla-La ManchaGaliciaAragónNavarraCastilla y Leon

C
as

te
lla

 i 
Ll

eó

C
. F

. N
av

ar
ra

A
ra

g
ó

G
al

íc
ia

C
as

te
lla

-l
a 

M
an

xa

La
 R

io
ja

C
. d

e 
M

ad
ri

d

A
n

d
al

u
si

a

P.
 A

st
ú

ri
es

Ex
tr

em
ad

u
ra

R
. M

ú
rc

ia

Pa
ís

 B
as

c

C
an

tà
b

ri
a

C
at

al
u

n
ya

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
en

ci
an

a

Ill
es

 C
an

àr
ie

s

Ill
es

 B
al

ea
rs

To
ta

l E
sp

an
ya



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 s124

implementació de polítiques més favorables168, 
juntament amb el desenvolupament de nous 
projectes, possibilitin el desenvolupament de 
les energies renovables en els pròxims anys. En 
qualsevol cas, el marge de creixement depen-
drà de l’ampliació de les infraestructures ener-
gètiques (imprescindibles per augmentar la 
capacitat d’emmagatzematge i evacuació de 
l’excedent energètic).

En matèria de sostenibilitat, com la resta de 
regions espanyoles, La Rioja ha assumit el 
gran repte de reduir els gasos d’efecte hiver-
nacle (GEH). Atès l’últim any disponible (2017), 
la regió va generar 2.587  quilotones equiva-
lents de diòxid de carboni, a raó de 8,3 tones 
de CO2 equivalent per habitant i any (1 tona 

168 En l’àmbit autonòmic, el Pla energètic de La Rioja 2015-2020 ha establert cinc línies prioritàries: (i) infraestructures 
energètiques, (ii) estalvi i eficiència energètica, (iii) energia com a element de competitivitat, (iv) energies renovables 
i (v) societat i energia. Així mateix, de forma transversal, incideix en la transferència de tecnologia i coneixement i les 
tecnologies clau habilitadores (KET).

per sobre de la mitjana espanyola). El volum 
de GEH és un 67,6% superior a l’any base de 
partida (1990), una diferència sensiblement 
més alta que l’increment registrat en el con-
junt del país (18,2%). Com es pot apreciar a la 
sèrie analitzada, la posada en funcionament 
de la central de cicle combinat d’Arrúbal l’any 
2005 va instigar les emissions de GEH. No 
obstant això, des del màxim produït el 2006 
(4.011 quilotones) els gasos d’efecte hiverna-
cle s’han retallat un 35,5%, 14,5  punts per 
sobre de la mitjana del país. Així mateix, els 
nivells de GEH fluctuen en funció dels cicles 
econòmics. La recuperació econòmica experi-
mentada en els darrers anys s’ha traduït en 
un ràpid increment dels GEH (34,4% entre 
2014 i 2017).
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Els principals focus de contaminació atmosfè-
rica a La Rioja es relacionen amb les centrals 
termoelèctriques de cicle combinat d’Arrubal i 
Castejón (situada a la localitat navarresa conti-
gua a Alfaro), però també amb el trànsit per 
carretera (particularment a les infraestructures 
de l’Eix de l’Ebre) i les àrees urbanes i industrials. 
Més enllà de les conjuntures, la regió s’haurà 
d’esforçar a minimitzar l’impacte d’aquests 
focus i continuar reduint les emissions sense 
comprometre el creixement econòmic. En 
aquest sentit, cal ressaltar el Pla de millora de la 
qualitat de l’aire de La Rioja169, el projecte 
“Estratègies Ambientals Integrades per a la 
Reducció de les Emissions”170 i la Xarxa autonò-
mica de vigilància de qualitat de l’aire.

169 El seu objectiu central és reduir les partícules contaminants en suspensió derivades del trànsit, el sector residen-
cial i institucional, les indústries i l’agricultura, així com combatre les partícules que malmeten la capa d’ozó.
170 Inclòs al Programa Europeu SUDOE INTERREG IV, busca la millora de la qualitat de l’aire dels espais urbans a través 
de la reducció de les emissions nocives.

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

La regió ha emprès nombroses iniciatives 
ambientals, que abasten els diversos 
àmbits sectorials. El reforç i l’eficàcia 
d’aquestes mesures requereixen una coor-
dinació i integració més grans. La futura 
Estratègia Riojana de Desenvolupament 
Sostenible n’ofereix una oportunitat.

Anteriorment s’han apuntat diverses polítiques 
regionals d’àmbit sectorial que incideixen en la 
sostenibilitat (en matèria d’aigua, energia, quali-
tat de l’aire, espais protegits, productes locals de 
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qualitat, etc.). L’objectiu d’aquest apartat és asse-
nyalar les principals iniciatives autonòmiques de 
caràcter integral i transversal, el focus de les 
quals és el desenvolupament sostenible de la 
regió. 

L’Estratègia Regional davant el Canvi Climàtic 
2008-2012171 va marcar una fita que ha guiat les 
diverses mesures i els plans adoptats a la regió 
en matèria mediambiental (incloses les de tipus 
sectorial). El Govern de La Rioja, a través de la 
Conselleria de Sostenibilitat i Transició Ecològica, 
ha plantejat les línies mestres per a la futura 
Estratègia Riojana de Desenvolupament Sosteni-
ble 2020-2025, que es poden sintetitzar en les 
metes següents:

•  Promoure un nou pla de lluita contra el canvi 
climàtic, alineat amb els objectius proposats 
per la Unió Europea, per reduir els efectes dels 
gasos d’efecte hivernacle.

•  Posicionar La Rioja com a referent en la transi-
ció energètica i en la producció d’energies 
renovables i donar suport a l’autoconsum en 
les Administracions públiques, en els habitat-
ges i en les empreses de La Rioja.

•  Potenciar la mobilitat sostenible i fomentar el 
transport públic i els vehicles energèticament 
sostenibles i nets.

171 Se centra en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant incentius a la implementació de 
processos productius més eficients i menys contaminants, ús d’energies netes i accions per a la sensibilització i el 
canvi de comportaments.
172 El punt de partida és el Pla Director de Residus de La Rioja 2016-2026.
173 El Govern busca implantar l’economia circular a tots els municipis de La Rioja. En aquest sentit, el Govern de La 
Rioja ha anunciat que desenvoluparà un centre nacional de l’envàs i l’embalatge, en què es reubicaran les principals 
multinacionals i empreses nacionals i es captaran noves inversions, amb (i) un centre d’R+D+I de referència interna-
cional, (ii) un centre d’innovació i digitalització dins d’un projecte pilot a la Unió Europea i (iii) la integració de tots els 
processos d’economia circular aplicats també per a envasos de tota mena de materials, com ara el vidre o plàstics: 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/280220-sanchezandreu.aspx?qfr=1
174 Amb aquesta finalitat, la Direcció General d’Infraestructures s’ha integrat a la Conselleria de Sostenibilitat i Tran-
sició Ecològica.
175 Concretament a la línia 4, Reptes socials de l’espai europeu d’R+D+I, s’identifiquen les següents àrees prioritàries 
relacionades amb la sostenibilitat: canvi demogràfic i envelliment de la població; seguretat alimentària i agricultura 
sostenible; energia segura, neta i eficient; transport integrat, sostenible i intel·ligent; societat segura, cohesionada i 
innovadora; canvi climàtic i recursos eficients.

•  Desenvolupar el pla de tractament de resi-
dus172 d’acord amb l’economia circular173.

•  Impulsar plans de sensibilització, consciencia-
ció i educació ambiental dirigits als sectors 
econòmics, institucions i col·lectius socials.

•  Respondre als reptes sociodemogràfics i terri-
torials que suposa el despoblament del medi 
rural, a través del Pla de Desenvolupament 
Rural i la Reserva de la Biosfera.

•  Assolir un desenvolupament territorial i urbà 
equilibrat, coherent amb els objectius de sos-
tenibilitat174.

La dimensió transversal de la sostenibilitat i la 
seva funció per al desenvolupament social 
cobren protagonisme en el V Pla riojà d’R+D+I, i 
a tal efecte està present en diverses àrees de 
finançament preferent com són l’agricultura 
sostenible, les energies netes, el transport o els 
recursos eficients175. Així mateix, l’actualització 
de l’Estratègia Regional d’Especialització Intel·li-
gent (RIS3) identifica la sostenibilitat com una 
de les seves tres àrees prioritàries. Sota el lema 
“La Rioja, territori sostenible”, promou l’econo-
mia eficient, el lideratge d’iniciatives emblemà-
tiques en l’àmbit de l’economia circular, un 
enfocament ecològic i un especial èmfasi en el 
medi rural. 
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També recentment la inclusió dels objectius de 
l’Agenda 2030 de Nacions Unides (ODS) en tots 
els àmbits de l’Administració autonòmica con-
tribueix a reforçar les iniciatives sostenibles 
regionals amb un enfocament transversal. La 
dimensió ambiental és un eix central de 
l’Agenda 2030, ja que de forma directa és pre-
sent en sis dels 17 objectius sostenibles: aigua 
neta i sanejament (ODS 6), energia assequible i 
no contaminant (7), producció i consum respon-
sables (12), acció pel clima (13) i vida d’ecosiste-
mes terrestres (15).

En l’àmbit municipal, l’Agenda 21 Local és un ins-
trument útil per fomentar la sostenibilitat 
ambiental, econòmica i sociocultural, així com 
la qualitat de vida de la població local. El procés 
d’elaboració d’una Agenda Local proporciona un 
diagnòstic ambiental i un pla d’acció i, a través 
de la seva Declaració, el municipi assumeix els 
principis de desenvolupament sostenible i s’hi 
incorporen protocols de seguiment (a través de 
l’avaluació dels indicadors de sostenibilitat).
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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 Rioja i del seu potencial a 
mitjà i llarg termini. 

Les debilitats i les fortaleses són elements de 
caràcter intern a la regió, que els agents locals 
poden controlar, corregir o reforçar. D’altra 
banda, les amenaces i les oportunitats tenen un 
caràcter més extern, moltes vegades alienes al 
control d’aquests agents locals, però que poden 
evitar (és el cas de les amenaces, que fins i tot es 
poden revertir per transformar-se en oportuni-
tats) o de les quals es poden beneficiar (oportu-
nitats) si s’adopten de manera proactiva les 
estratègies pertinents. 

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

A l’hora d’esquematitzar els resultats d’aquesta 
secció, a fi d’estructurar millor les idees, es for-
mula el balanç DAFO i les línies d’acció associa-
des al balanç en tres grans dimensions 
socioeconòmiques: 

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

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

176 Es van dur a terme 16 entrevistes a les persones referides a l’annex durant els mesos d’octubre de 2019 i febrer de 
2020. Les seves opinions s’han tingut en compte per elaborar la visió estratègica que s’aporta en aquesta part de la 
monografia. Visió i opinions que, si bé interpreten les que es van obtenir a les entrevistes, són responsabilitat exclu-
siva 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 riojanes176. 
Aquest treball de camp proporciona una gran 
proximitat a la realitat regional. A més, consti- 
tueix un element de contrast de la diagnosi prè-
via sense el qual no seria possible fer-ne una 
interpretació d’acord amb el marc estratègic 
que es traça en aquest capítol.

4.1. Balanç de debilitats, 
amenaces, fortaleses i 
oportunitats
Els resultats del balanç DAFO s’exposen a conti-
nuació. El quadre sintètic al final d’aquesta sec-
ció permet una consulta ràpida dels elements 
més destacables d’aquesta anàlisi. 

4.1.1. Població, territori, 
infraestructures i medi  
ambient

debilitats

D.1.   La dinàmica natural regressiva, unida a la 
recent pèrdua d’atracció migratòria, han 
accelerat els processos d’envelliment i 
limiten el relleu generacional.

D.2.   Model territorial desequilibrat. Contrasta 
el dinamisme de la capital i l’Eix de la vall 
de l’Ebre (que polaritza el gruix de la 
població i les activitats econòmiques) 
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amb les zones rurals despoblades i depri-
mides (particularment a les comarques 
serranes).

D.3.  Estructura municipal atomitzada. Els 
petits municipis rurals assumeixen com-
petències i gestionen serveis de manera 
precària (cercle viciós de manca d’efec-
tius humans i recursos disponibles defi-
cients).

D.4.  La regió ha quedat endarrerida en el 
desenvolupament de noves infraestructu-
res d’alta capacitat del país. 

D.5.  Infraestructures ferroviàries obsoletes 
que frenen el desenvolupament del trans-
port de viatgers i mercaderies a la regió.

D.6.  La Rioja acumula diversos problemes 
ambientals, com l’artificialització derivada 
de l’expansió urbanística i de les infraes-
tructures, el deteriorament dels ecosiste-
mes induït per l’agricultura productivista i 
l’impacte de la generació elèctrica de cicle 
combinat en l’elevació de gasos d’efecte 
hivernacle.

fortaleses

F.1.  La Rioja s’ha posicionat entre les comuni-
tats autònomes que van liderar l’expansió 
demogràfica de començaments del segle 
xxi i despunta en el seu entorn territorial. El 
desenvolupament socioeconòmic va possi-
bilitar que La Rioja es convertís en una 
comunitat amb saldos migratoris favora-
bles i deixés enrere el seu passat de terra 
d’emigrants. La població estrangera es va 
convertir en el principal motor de creixe-
ment i ha dinamitzat el mercat laboral. 

F.2.  L’adquisició de l’estatus de comunitat autò-
noma ha estat un potent revulsiu per al 
desenvolupament socioeconòmic 
d’aquesta regió uniprovincial, davant el 
declivi d’altres territoris d’interior amb 
menys capacitat de maniobra.

F.3.  El territori està estructurat per capitals de 
comarca amb rang i funcions d’articulació, 
que actuen de contrapunt a la polaritat de 
la capital. Calahorra, Arnedo i Alfaro a La 
Rioja Baixa i Haro, Nájera i Santo Domingo 
de la Calzada a La Rioja Alta, són els nuclis 
més destacats. 

F.4.  Localització estratègica de La Rioja en grans 
eixos de comunicacions: Eix de l’Ebre, Eix 
Cantàbric-Mediterrani, i enllaç entre la vall 
de l’Ebre i la Meseta Nord.

F.5.  Elevat percentatge de superfície protegida 
i creació de Zones d’Especial Conservació 
(ZEC), que comporten plans de gestió i 
ordenació dels recursos naturals.

F.6.  La Rioja se situa en els llocs de capçalera 
en energies renovables, per l’empenta 
que va registrar l’eòlica. Les renovables 
representen més de la meitat de l’energia 
generada.

amenaces

A.1.  Les tendències demogràfiques actuals 
són poc favorables, cosa que posiciona La 
Rioja davant un repte en aquesta matèria.

A.2.  La possible manca d’oportunitats socio-
econòmiques aguditzaria la crisi de l’espai 
rural, i posaria difícil a tres quartes parts 
del territori de La Rioja la sortida d’una 
situació de desert demogràfic (menys de 
10 habitants per quilòmetre quadrat).

A.3.  Pèrdua de valor geogràfic estratègic si no 
es materialitzen les infraestructures pen-
dents. Retard i incertesa en la concreció 
del transport d’alta velocitat i altres grans 
projectes d’infraestructures d’alta capaci-
tat per carretera.

A.4.  El risc de desaparició de la connexió aèria 
amb Madrid perjudica la integració de La 
Rioja en l’espai europeu i l’economia glo-
bal.
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A.5.  Els problemes ambientals es poden agreu-
jar si es compleixen els pitjors auguris del 
canvi climàtic. Els impactes més grans es 
notaran en l’agricultura, en la pressió més 
elevada dels recursos hídrics i en la pèrdua 
de biodiversitat.

oPortunitats

O.1.  La difusió de la cultura digital i l’e-adminis-
tració és una alternativa per millorar els 
serveis i generar nous nínxols de negoci en 
els municipis rurals.

O.2.  La potenciació de les comunicacions regio-
nals i interregionals a través del desenvo-
lupament de noves infraestructures per 
carretera poden reforçar la vertebració 
interna i el posicionament estratègic de la 
regió.

O.3.  L’impuls del Corredor Cantàbric-Mediter-
rani a través de La Rioja transformaria el 
transport de viatgers, mercaderies i les 
activitats logístiques, integrant la regió 
amb els ports atlàntics i mediterranis i 
amb la xarxa transeuropea. 

O.4.  La diversitat de recursos ambientals 
(hídrics, forestals, espais protegits de la 
Xarxa Natura 2000) i ecoculturals (regió 
enològica i Reserva de la Biosfera), junta-
ment amb el patrimoni historicoartístic i 
cultural (Bressol de la Llengua Espanyola i 
Camí de Sant Jaume, entre els més notoris) 
brinden moltes oportunitats de desenvo-
lupament territorial i el seu aprofitament 
sostenible són la millor alternativa per 
revertir el declivi de les àrees rurals.

177 Tot i que s’ha reduït sensiblement respecte al màxim de 2012, quan afectava un de cada dos joves de La Rioja 
(49,2%).

4.1.2. Economia, mercat de treball  
i activitats productives

debilitats

D.7.  Encara no s’han recuperat els nivells 
d’ocupació i activitat previs a la crisi. El 
nombre d’empleats registrat el 2018 va ser 
de 138.000, un 7,3% inferior a la màxima 
assolida 10 anys abans. 

D.8.  Les condicions laborals són més adver-
ses en els col·lectius de dones, joves i 
aturats de llarga durada. La taxa d’activi-
tat femenina és 10 punts inferior a la 
dels homes (encara que aquesta dife-
rència s’hagi escurçat en els últims 
anys). La taxa d’atur és especialment 
gran en els joves menors de 25 anys 
(25,7%)177. Malgrat ser una de les comu-
nitats autònomes amb un percentatge 
més baix d’aturats de llarga durada, el 
43,6% dels aturats fa més d’un any que 
busquen feina.

D.9  El mercat de treball riojà reflecteix un 
model productiu més enfocat als sectors i 
activitats poc intensius en coneixement. 
El percentatge d’ocupats que exerceixen 
activitats de mitjana-alta intensitat tec-
nològica és inferior a la mitjana espanyola 
(cinc punts menys).

D.10.  A més, tan sols el 50,2% dels ocupats a La 
Rioja s’ajusten als nivells de formació-ocu-
pació requerits pel lloc de treball, reflec-
tint un nivell de sobrequalificació i 
infraqualificació superior a la mitjana 
nacional. 

D.11.  La Rioja se situa a la zona mitjana-baixa 
de l’Índex de Competitivitat Regional de la 
Unió Europea, al qual ocupa la posició 193 
de 268 regions (la novena al rànquing 
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espanyol). Aquest resultat es deu princi-
palment als pitjors resultats en eficiència 
del mercat de treball i sofisticació de les 
empreses.

D.12.  Com a la resta de país, el teixit empresa-
rial es caracteritza per l’atomització. Les 
petites empreses (de menys de 10 
empleats) representen un 41,8% (2,7 
punts més que l’any 2000), i sumades a 
les empreses sense assalariats un 94,7%. 
És a dir, una ínfima part (el 5,3% restant) 
es correspon amb empreses mitjanes 
(10-50 empleats) i grans (més de 50 
empleats).

D.13.  L’emprenedoria regional s’ha deteriorat 
significativament per l’impacte de la crisi 
econòmica. L’Índex d’Emprenedoria178 
(GEM) de La Rioja no convergeix amb el 
país179, i ha retrocedit un 42% respecte al 
2007 (26 punts més que la mitjana espa-
nyola).

D.14.  Atesa la percepció de les empreses rioja-
nes (GEM), els elements de l’entorn més 
mal valorats són la dinàmica del mercat 
intern, el finançament per a emprenedors 
i l’educació en emprenedoria en etapes 
postescolars.

fortaleses

F.7.  Alt nivell de vida i benestar socioeconòmic 
assolit a La Rioja. El PIB per capita riojà és 
superior a la mitjana espanyola.

F.8.  De forma ininterrompuda La Rioja 
registra superàvit comercial des de 
1996, demostrant la vocació exporta-
dora de la comunitat. La taxa de cober-
tura (o pes de les exportacions respecte 
a les importacions) es va situar en el 

178 Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
179 Se situa en el 5,1 el 2018, 2,5 punts inferior a la mitjana del país.
180 En termes de VAB, un 49,3% i un 6,6%, respectivament, més productius que la mitjana espanyola.

128,9%, 40 punts més que la mitjana 
espanyola.

F.9.  El diferencial de preus i costos laborals 
amb la mitjana espanyola fa que la 
venda de béns i serveis riojans sigui més 
competitiva, especialment en relació 
amb les comunitats autònomes del seu 
entorn.

F.10.  La Rioja destaca pel deute públic reduït 
en termes de percentatge del PIB (la 
setena comunitat amb el nivell més 
baix) i per haver complert amb l’objectiu 
de deute públic proposat per a l’any 
2018.

F.11.  La productivitat de la feina se situa per 
sobre de la mitjana del país i de la Unió 
Europea, i convergeix amb algunes de les 
principals economies de l’entorn (Itàlia, 
Alemanya o el Regne Unit). Sobresurten 
els sectors d’agricultura i la indústria 
manufacturera180.

F.12.  La millora de la productivitat es troba sus-
tentada no només per la contracció de 
l’ocupació i l’ajust dels salaris, sinó també, 
i de manera creixent, per l’avanç tecnolò-
gic i la millora de les habilitats dels treba-
lladors de la regió.

F.13.  Entorn de negocis favorable. La Rioja es 
posiciona en el primer lloc en el ràn-
quing regional Doing Business (Banc 
Mundial). La dimensió territorial (regió 
uniprovincial) i la proximitat de l’Admi-
nistració faciliten els tràmits per a les 
empreses.

F.14.  El principal avantatge comparatiu de la 
regió rau en l’especialització en l’agricul-
tura i en la indústria manufacturera, amb 
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un paper molt destacat en la creació de 
riquesa i ocupació a la regió. El dina-
misme de la indústria riojana destaca en 
un context de desindustrialització gene-
ralitzada de la resta del país en les últi-
mes dècades.

F.15.  El prestigi del sector del vi ha contribuït 
significativament a la projecció nacional i 
internacional de La Rioja. A part del vi, el 
sector agroalimentari en conjunt és una 
peça clau de l’econòmica riojana, tant en 
la generació de riquesa i ocupació, com pel 
seu protagonisme en l’expansió comercial 
exterior. Les indústries alimentàries del 
xampinyó i de les conserves han avançat 
en valor afegit, diversificació productiva i 
innovació.

F.16.  Facultats de les empreses del calçat per 
innovar, posicionar les seves marques i 
competir en el mercat nacional i interna-
cional.

F.17.  Sector TIC emergent amb capacitat de 
creixement i de lideratge per potenciar la 
digitalització de les empreses riojanes i la 
innovació creuada.

amenaces

A.6.  Dificultats per arribar a una situació pro-
pera a la plena ocupació per la persistèn-
cia de la desocupació jove, de llarga durada 
i de tipus estructural.

A.7.  Declivi de les exportacions, per la seva 
vulnerabilitat més gran derivada de la 
polarització sectorial i geogràfica dels 
mercats d’exportació. Un nombre reduït 
de productes i béns d’exportació de baixa 
o mitjana tecnologia, excessivament 
dependents dels mercats europeus.

A.8.  Un brexit abrupte i l’escalada dels aranzels 
dels Estats Units, en un context mundial 
de proteccionisme comercial, amenacen 
les exportacions de vi i altres sectors 
estratègics per a la regió.

A.9.  Debilitament del sector exterior per la 
competència creixent d’altres regions 
espanyoles i europees en sectors estratè-
gics per a La Rioja. Pèrdua progressiva de 
competitivitat exterior i capacitat de dife-
renciació.

A.10.  Processos de desindustrialització derivats 
d’una menor competitivitat o deslocalit-
zació, i externalització d’activitats centrals 
després de la pèrdua de control de les 
empreses (efecte seu). 

oPortunitats

O.5.  La continuïtat de la fase de recuperació 
econòmica, la promoció exterior de les 
empreses i l’efecte d’arrossegament de les 
exportacions dels sectors tractors possibi-
liten nivells de renda per capita més alts i 
més convergència amb les regions euro-
pees més avançades.

O.6.  Més inserció de les empreses riojanes en 
els mercats internacionals i atracció de 
projectes d’inversió productiva de fabrica-
ció i serveis d’alt valor.

O.7.  Augment de la diversificació de les expor-
tacions, tant geogràfica com de productes, 
que redueixi la vulnerabilitat o dependèn-
cia respecte als mercats europeus i aug-
menti les oportunitats de negoci.

O.8.  El prestigi de la marca de qualitat asso- 
ciada a la Denominació d’Origen del vi 
Rioja pot afavorir la difusió internacional 
d’altres manufactures de la regió. Replicar 
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models d’èxit de regions vitícoles (Napa 
Valley, Toscana, Borgonya, etc.), pot estimu-
lar sinergies intersectorials (turisme i altres 
sectors vinculats) i una projecció mundial 
més gran dels béns i dels productes.

O.9.  Desenvolupament de la indústria alimen-
tària riojana recolzat en les noves tecnolo-
gies de conservació i transformació. 
Aliments frescos més còmodes de prepa-
rar o que es poden consumir crus (quarta 
gamma) i aliments tractats que es comer-
cialitzen refrigerats i envasats (cinquena 
gamma).

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

debilitats

D.15.  Escassa cultura de col·laboració empresa-
rial. Es necessiten més empreses que 
liderin projectes d’innovació i accions de 
cooperació.

D.16.  El predomini de petites empreses fami- 
liars tradicionals limita les possibilitats de 
retenció i atracció de talent. 

D.17.  Insuficient visibilitat dels projectes i resul-
tats generats en els centres cientificotec-
nològics riojans.

D.18.  La reduïda escala econòmica o massa crí-
tica empresarial restringeix el camp d’ac-
ció dels clústers regionals.

D.19.  Dificultat per seguir incrementant el 
nombre d’empreses que innoven. L’im-
pacte de la crisi econòmica ha malmès el 
teixit d’empreses innovadores i ha col·lo-
cat La Rioja en una posició endarrerida en 
el nivell de despesa en R+D+I i en la inten-
sitat de la innovació. Així mateix, s’ha 
reduït la contribució de les empreses 
d’alta tecnologia.

fortaleses

F.18.  La regió ha progressat en cultura innova-
dora empresarial. Entre altres avenços, 
destaquen una sensibilització i disposició 
a innovar més grans, un increment de les 
bones pràctiques, a més de l’adquisició 
d’un rol més proactiu de les empreses.

F.19.  La proximitat i implicació de les institu- 
cions regionals ha estimulat el desenvo-
lupament d’una cultura d’innovació 
empresarial. El Govern autonòmic, l’Agèn-
cia de Desenvolupament Regional (ADER) 
i la Federació d’Empreses de La Rioja (FER) 
són actors decisius en aquest procés. 

F.20.  La Universitat de La Rioja destaca com a 
principal infraestructura de coneixement 
regional. Les seves funcions en la formació 
d’investigadors i el lideratge que exerceix 
en els projectes de recerca i la col·labora-
ció publicoprivada són essencials per al 
desenvolupament del Sistema Regional 
d’Innovació (SRI).

F.21.  L’SRI es completa amb la xarxa de centres 
cientificotecnològics, temàticament dis-
senyats per abordar les potencials deman-
des sectorials del teixit productiu.

F.22.  La Fundació Riojana per a la Innovació 
(FRI) s’ha convertit en poc temps en un 
referent per a la difusió de la cultura d’in-
novació a la regió, que contribueix a 
cohesionar els vectors de la triple hèlice.

F.23.  Els nivells de permeabilitat digital de la 
societat i empreses de La Rioja convergei-
xen amb la mitjana espanyola.

F.24.  La dimensió territorial que assoleixen les 
estructures clúster i les àrees estratègi-
ques afavoreix l’equilibri territorial, con-
figurant un model polinuclear alternatiu 
a la polarització de la capital autonò-
mica.
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amenaces

A.11.  Manca de viabilitat del model empresarial 
si no s’adapta als canvis socioeconòmics i 
no és capaç d’accedir al capital humà. Difi-
cultats per competir o convergir amb les 
regions europees més emprenedores i 
innovadores.

A.12.  Menor capacitat d’atracció d’empreses i 
inversions respecte a altres regions amb 
més marge de múscul financer. Regula- 
cions fiscals i legals més favorables en les 
comunitats autònomes adjacents (País 
Basc i Navarra).

A.13.  Dificultats per generar els inputs necessa-
ris per estimular la natalitat d’empreses 
de base tecnològica.

A.14.  Drenatge de recursos humans o sortida de 
joves qualificats per falta d’expectatives 
sociolaborals i l’atracció més gran d’altres 
regions.

oPortunitats

O.10.  Creixement dels sectors madurs susten-
tat en els processos sinèrgics de coopera-
ció, innovació i internacionalització. En 
aquest escenari, el sector del vi i la indús-
tria agroalimentària en general, junta-

ment amb el calçat i altres activitats 
manufactureres (indústria auxiliar de l’au-
tomòbil, fusta i moble, cautxú i quími-
ques, etc.) seguiran actuant de 
locomotores regionals. L’aspiració de La 
Rioja de liderar l’R+D de la vinya i del vi és 
un bon exemple de la capacitat per inno-
var i reinventar-se dels sectors madurs.

O.11.  En paral·lel, La Rioja pot desenvolupar 
activitats innovadores d’alt valor afegit 
(TIC, Indústria 4.0, biomedicina, etc.), que 
contribueixin a la generació i atracció de 
talent, a més d’atendre les demandes tec-
nològiques dels sectors madurs.

O.12.  Augment de la capacitat de les institu- 
cions i agents regionals per generar un 
ecosistema d’innovació més ambiciós, 
cohesionat i eficient, que ampliï la trans-
ferència tecnològica a les empreses i el 
desenvolupament de les estructures 
clúster.

O.13.  Contagi positiu dels models innovadors 
de territoris propers de l’Eix de l’Ebre (País 
Basc i Navarra, en l’avantguarda de la 
innovació i emprenedoria a Espanya).

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 – La Rioja

Població, territori, infraestructures, medi ambient i concertació institucional
Debilitats Fortaleses

•  Dinàmica sociodemogràfica regressiva  
i recent pèrdua d’atracció migratòria.

•  Pronunciat desequilibri territorial entre  
La Rioja urbana i les zones rurals 
despoblades i deprimides.

•  Estructura municipal atomitzada 
inadequada per a l’articulació del territori  
i la prestació de serveis.

•  Falta de concreció dels eixos d’alta capacitat 
estratègics per a La Rioja. 

•  L’obsolescència de la xarxa ferroviària 
condiciona el desenvolupament de 
transport de viatgers i mercaderies.

•  Problemes ambientals derivats de l’expansió 
urbanística, les pràctiques agràries 
intensives i l’augment dels gasos d’efecte 
hivernacle per les plantes de cicle combinat.

•  L’expansió demogràfica riojana de 
començaments de segle xxi ha sobresortit  
en el seu entorn territorial. 

•  L’estatus de comunitat autonòmica ha influït 
positivament en el desenvolupament 
socioeconòmic.

•  Capacitat de les capçaleres comarcals per 
articular el territori. 

•  Integració en l’Eix de l’Ebre i altres corredors 
estratègics peninsulars.

•  Una regió líder en protecció i gestió dels espais 
naturals.

•  Protagonisme de les renovables en la 
generació elèctrica.

Amenaces Oportunitats

•  El progressiu envelliment eleva els costos  
de sistema de benestar.

•  Es preveu un declivi demogràfic sever, com 
la resta de regions d’interior.

•  Sense alternatives suficients, la gran part 
del territori estarà afectat per una 
desertització sociodemogràfica.

•  Pèrdua de valor geogràfic estratègic pel 
retard i desenvolupament incomplet dels 
grans projectes d’infraestructura per 
carretera i ferroviaris.

•  Desenclavament de la regió en el mercat 
global per la desaparició de la connexió 
aeroportuària.

•  El canvi climàtic exacerbarà els problemes 
ambientals.

•  La difusió de la cultura digital i l’e-
administració com a palanques per a 
l’articulació del medi rural.

•  La materialització dels eixos d’alta capacitat 
per carretera reforçarà la vertebració interna  
i les comunicacions interregionals.

•  L’execució del Corredor Cantàbric-Mediterrani 
afavoriria la integració amb els ports atlàntics  
i mediterranis i la connexió a la xarxa 
transeuropea. 

•  La diversitat de recursos ambientals i el 
patrimoni historicocultural proporcionen 
diverses oportunitats de desenvolupament 
territorial.

Font: Elaboració pròpia.
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Balanç DAFO – La Rioja

Economia, mercat de treball i activitats productives
Debilitats Fortaleses

•  Encara no s’han recuperat els nivells 
d’ocupació i activitat previs a la crisi. 

•  Les condicions laborals són especialment 
adverses en els col·lectius de dones, joves  
i aturats de llarga durada. 

•  El mercat de treball riojà reflecteix un model 
productiu sustentat en sectors i activitats 
poc intensius en coneixement.

•  Elevada sobrequalificació i infraqualificació 
dels recursos humans derivada de la 
incapacitat empresarial i la incompleta 
adequació del sistema educatiu riojà a les 
demandes del teixit productiu.

•  La Rioja se situa a la zona mitjana-baixa de 
l’Índex de Competitivitat Regional de la 
Unió Europea, llastada per la pitjor eficiència 
del mercat de treball i menor sofisticació de 
les empreses.

•  Com a la resta de país, el teixit empresarial 
es caracteritza per l’atomització. Les 
empreses mitjanes i grans són una raresa.

•  L’emprenedoria regional s’ha deteriorat 
significativament per l’impacte de la crisi 
econòmica. 

•  Els elements d’entorn pitjor valorats per les 
empreses són la dinàmica del mercat intern, 
el finançament per a emprenedors i 
l’educació en emprenedoria en etapes 
postescolars. 

•  Alt nivell de vida i benestar socioeconòmic 
assolit a La Rioja, a escala nacional i europea.

•  Vocació exportadora: superàvit comercial des 
de 1996 i rècords històrics en els últims anys. 

•  El diferencial de preus i costos laborals amb la 
mitjana espanyola proporciona un avantatge 
competitiu.

•  Deute públic reduït i compliment de l’objectiu 
proposat per a l’any 2018.

•  La productivitat se situa per sobre de la 
mitjana del país i la Unió Europea.

•  La millora de la productivitat no només s’ha 
aconseguit per la contracció de l’ocupació i 
l’ajust dels salaris, sinó també per l’avanç 
tecnològic i la millora de les habilitats.

•  Entorn de negocis favorable. Primer lloc en el 
rànquing regional Doing Business.

•  L’especialització en indústries manufactureres i 
agricultura són els principals actius de la regió; 
el dinamisme ha estat clau per créixer en 
riquesa i ocupació. 

•  El prestigi del sector del vi ha contribuït 
significativament a la projecció nacional i 
internacional.

•  Facultats de les empreses del calçat per 
innovar i exportar.

•  Sector TIC emergent amb capacitat de 
creixement i de lideratge per potenciar la 
digitalització de les empreses.
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Balanç DAFO – La Rioja

Economia, mercat de treball i activitats productives
Amenaces Oportunitats

•  Dificultats per arribar a la plena ocupació per 
la persistència de la desocupació jove, de llarga 
durada i de tipus estructural.

•  Declivi de les exportacions, per la seva 
vulnerabilitat més gran (polarització sectorial i 
geogràfica). 

•  Un brexit abrupte i l’escalada dels aranzels 
dels Estats Units amenacen les exportacions 
de vi i altres sectors estratègics per a la regió.

•  Debilitament del sector exterior per la 
competència creixent d’altres regions 
espanyoles i europees.

•  Processos de desindustrialització productiva i 
externalització de funcions centrals de les 
empreses.

•  Increment de nivells de renda per capita i una 
convergència més àmplia amb les regions 
avançades d’Europa.

•  Més inserció de les empreses riojanes en els 
mercats internacionals i atracció de projectes 
d’inversió productiva.

•  Augment de la diversificació de les exportacions, 
tant geogràfica com de productes (més 
oportunitats de negoci).

•  El prestigi de la marca de qualitat associada al vi 
Rioja pot afavorir la difusió internacional d’altres 
manufactures de la regió. Replicar models d’èxit 
de regions vitícoles.

•  Desenvolupament de la indústria alimentària 
riojana recolzat en les noves tecnologies de 
conservació i transformació.

Font: Elaboració pròpia.

Balanç DAFO – La Rioja

Emprenedoria, estructura empresarial, innovació i societat del coneixement
Debilitats Fortaleses

•  Escassa cultura de col·laboració i lideratge 
empresarial. 

•  Capacitat limitada de les petites empreses 
familiars tradicionals per retenir i atreure 
talent.

•  Insuficient visibilitat dels resultats generats 
en els centres cientificotecnològics riojans.

•  La reduïda escala econòmica restringeix el 
camp d’acció dels clústers regionals.

•  Dificultat per seguir incrementant el 
nombre d’empreses que innoven i posició 
endarrerida en el nivell de despesa en R+D+I.

•  Augment de la cultura i disposició a innovar de 
les empreses riojanes.

•  Proximitat i implicació institucional en els 
processos d’innovació regionals. 

•  La Universitat de La Rioja és el primer vector de 
la Societat del coneixement a la regió.

•  La xarxa de centres científics-tecnològics 
encaixa amb el perfil productiu riojà.

•  La Fundació Riojana per a la Innovació (FRI) 
integra els vectors de la triple hèlice.

•  Els nivells de permeabilitat digital de la 
societat i empreses de La Rioja convergeixen 
amb la mitjana espanyola.

•  Els clústers regionals i les àrees econòmiques 
estratègiques contribueixen al reequilibri 
territorial.
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4.2. Estratègies DAFO i línies 
d’acció
Un cop elaborada la matriu DAFO per a La Rioja, 
convé reflexionar sobre algunes línies estratègi-
ques per al desenvolupament econòmic i social 
futur de la regió. Amb aquest objectiu, les dife-

rents orientacions estratègiques, susceptibles de 
convertir-se en mesures constituents de possi-
bles programes estratègics transversals, s’han 
estructurat en quatre tipus de programes, en 
funció del balanç de debilitats i fortaleses, i 
d’amenaces i oportunitats detectades anterior-
ment i organitzades de dues en dues com es 
mostra al quadre següent. 

Balanç DAFO – La Rioja

Emprenedoria, estructura empresarial, innovació i societat del coneixement
Amenaces Oportunitats

•  Precària viabilitat del model empresarial 
riojà si no competeix per incorporar capital 
humà.

•  Dificultats per convergir amb les regions 
europees innovadores.

•  Desavantatge respecte a regions de l’entorn 
amb regulacions fiscals més pro negocis.

•  Insuficients mitjans per potenciar la 
natalitat d’empreses de base tecnològica.

•  Pèrdua de recursos humans qualificats que 
emigren a regions més atractives.

•  Creixement dels sectors madurs sustentat en 
els processos sinèrgics de cooperació, 
innovació i internacionalització. 

•  Desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit, 
que permetin avançar cap a un model 
productiu més tecnològic. 

•  Un ecosistema d’innovació més cohesionat i 
eficient, que afavoreixi la transferència 
tecnològica a les empreses i el 
desenvolupament de les estructures clúster.

•  Contagi positiu dels models innovadors de 
territoris propers a l’Eix de l’Ebre.

Font: Elaboració pròpia.

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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A continuació, s'enumeren exemples d'estratè-
gies rellevants que es podrien assignar a cadas-
cuna d’aquestes quatre categories. Però sense 
obviar la seva dimensió transversal o sinergies. 
Les estratègies es retroalimenten i el seu grau 
d'abast requereix que s'implementin de forma 
conjunta. 

estratègia defensiva

Una estratègia defensiva prova de minimitzar 
l’efecte negatiu potencial de les amenaces que 
planen sobre la regió en cas d’haver-hi debili-
tats, més o menys difícils de superar, i procurar 
de transformar aquestes amenaces, en la 
mesura que es pugui, en oportunitats. 

debilitats i amenaces

El sistema de transport arrossega diversos 
esculls que perjudiquen la vertebració 
interna i les relacions interterritorials. 
L’obsolescència de la xarxa ferroviària, els 
retards en l’execució d’infraestructures 
d’alta capacitat i alta velocitat, la manca 
de serveis logístics intermodals avançats, 
l’agonia del transport aeri i el dèficit de 
serveis de transport o la precària accessi-
bilitat en el medi rural, són els més pro-
nunciats. 

El risc de quedar despenjada dels grans eixos de 
comunicació, o la planificació incompleta 
d'aquests eixos, soscava el posicionament estra-
tègic de la regió. Per si sola, el marge de pressió 
o negociació és limitat. És a dir, La Rioja ha de 
coordinar la seva política de transport i cons-
truir aliances amb altres territoris. Així mateix, 
el territori anhela iniciatives de transport intel-
ligent pensades i adaptades per al medi rural, 
que millorin la seva accessibilitat i, per això, la 
seva supervivència.

Algunes línies d’acció que podria impulsar una 
política d’infraestructures i transport integral a 
La Rioja són:

 æ Aliances estratègiques interterritorials. As- 
solir postures coordinades en les reivindica- 
cions territorials que ampliïn el poder de 
negociació en la planificació d’infraestruc-
tures. En matèria d’alta capacitat per carre-
tera, els projectes més prioritaris són: 
completar els trams regionals de l’autovia 
de l’Ebre (A-68), que consolidi l’Eix de l’Ebre 
i solucioni l’estrangulació que suposa per a 
la població i les activitats econòmiques l’ac-
tual N-232, i ampliar l’autovia de Santiago 
(A-12) fins a Burgos, la qual cosa facilitaria 
les comunicacions amb Madrid i les fun- 
cions de frontissa territorial entre la vall de 
l’Ebre i la Meseta Nord. En alta velocitat, a 
més d’evitar noves demores, el principal 
repte és que no suposi una arribada parcial 
a manera de “fons de sac” (fins a la capital 
de Logronyo via Saragossa) sense continuï-
tat per la resta del territori de La Rioja. El 
desenvolupament del Corredor Cantà-
bric-Mediterrani de forma integral perme-
tria potenciar el transport de mercaderies i 
intermodal, les funcions logístiques i, en 
conseqüència, atorgaria un avantatge estra-
tègic al sector exterior de La Rioja. De la 
mateixa manera, la col·laboració interterri-
torial és un mecanisme per crear ofertes de 
serveis de transport combinats (com una 
xarxa aeroportuària supraregional proposta 
en la següent línia), que eviti dissipar recur-
sos i esforços.

 æ Una política de transport aeri a llarg termini. 
El transport aeri regional és un model secun-
dari en declivi. En un escenari d’alta velocitat, 
el progressiu transvasament de passatgers 
posa en perill la continuïtat de la connexió 
amb Madrid (node aeroportuari internacio-
nal) que té una funció estratègica per accedir 
als mercats globals. Davant la manca de 
perspectives comercials, la implantació de 
rutes OSP (Obligació de Servei Públic) amb 
Madrid i Barcelona, s’adequa a la condició de 
regió perifèrica amb comunicacions restrin-
gides i és una solució per assegurar la viabili-
tat futura de l’aeroport de La Rioja. En 
paral·lel, la creació d’una oferta combinada o 
coordinada amb els aeroports de l’entorn 
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ampliaria la massa crítica necessària i el 
poder de negociació amb les companyies 
aèries i, en definitiva, redundaria en una 
oferta de serveis de més qualitat. 

 æ Comunicacions rurals intel·ligents. Per 
millorar l’accessibilitat i multiplicar les 
oportunitats de desenvolupament socio-
econòmic. Un territori més accessible és 
també un territori més atractiu per als seus 
habitants, visitants i nous pobladors. Més 
encara que les mancances en equipaments i 
serveis, el problema més gran del medi rural 
rau en com accedir-hi (especialment entre 
la població no motoritzada en entorns enve-
llits i els més joves). Els serveis convencio-
nals de transport de viatgers (concessions) 
no s’adapten a aquestes demandes i en ter-
mes de resultats són onerosos per a l’Admi-
nistració. Solucionar aquest problema –que 
també limita les oportunitats sociolaborals 
i buida el medi rural– requereix implantar 
sistemes de transport a la demanda en pla-
taformes de servei digital. El desenvolupa-
ment de projectes pilot, que combinin la 
col·laboració pública-privada és la millor 
fórmula. La millora de l’accessibilitat dels 
municipis rurals i de la connexió a les capça-
leres comarcals, reforçaria les seves funci-
ons d’articulació i el rang dels serveis que 
presten aquests nuclis i, en si mateixa, cons-
titueix un nou nínxol d’ocupació per a la 
població local. Seguint el model de les regi-
ons d’Europa Nòrdica que estan combatent 
amb èxit el despoblament a través de les 
comunicacions i serveis telemàtics, en para-
l·lel, s’ha d’aconseguir la plena connectivitat 
del medi rural en banda ampla, acabant 
amb les zones en ombra181. Així mateix, 
aquestes accions s’han d’implementar amb 
el reforç de les iniciatives de formació digital 
de la població i empreses en l’àmbit rural. 

estratègia Proactiva

181 En aquest focus, un dels objectius centrals de l’Agenda Digital Riojana és aconseguir que el 100% de la població 
tingui accés a xarxes de connexió ultraràpida.

Una estratègia proactiva buscaria resoldre les 
debilitats constatades mitjançant mesures més 
ambicioses, orientades a aprofitar les oportuni-
tats existents. 

debilitats i oPortunitats

La regió es troba per sota de la mitjana 
espanyola en els estàndards d’R+D+I o 
intensitat innovadora de les empreses, 
resultat –en part– de l’especialització pro-
ductiva (sectors tradicionals de menor 
base tecnològica). No obstant això, La 
Rioja ha emprès diverses iniciatives com-
plementàries que poden rellançar l’esforç 
en R+D+I, no només en la seva dimensió 
quantitativa de despesa, sinó també en 
termes d’eficiència, transversalitat i 
millora qualitativa. 

La crisi econòmica ha debilitat la capacitat per 
innovar de les empreses riojanes i ha frenat les 
iniciatives d’empreses emergents de base tec-
nològica. Però la regió segueix comptant amb 
una notable estructura d’innovació i coneixe-
ment, encapçalada per la Universitat de La Rioja 
i els centres cientificotecnològics. El desafia-
ment ara és intensificar la integració i projecció 
d’aquest ecosistema d’innovació, multiplicant 
els beneficis per a la societat i el teixit econòmic 
riojà. La Rioja pot desenvolupar (i ho ha de fer) 
activitats innovadores d’alt valor afegit lligades 
al creixement dels sectors emergents. 

En aquest marc proactiu, convergeixen les línies 
d’acció següents:

 æ Projecció del Sistema Riojà d’Innovació (SRI). 
El funcionament en xarxa de l’SRI té com a 
finalitat fomentar les interconnexions i 
sinergies entre els agents que propiciïn la 
difusió d’informació i la millora de la gestió i 
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l’excel·lència en l’àmbit de la innovació. Apro-
fundir en transferència tecnològica i col·la-
boració amb les empreses, aprofitant les 
plataformes creades182, així com eixamplar el 
camp d’acció dels projectes R+D+I, superant 
les estretors de la mida regional (xarxes i 
estratègies supraregionals i espai europeu) i 
el creixement dels sectors emergents inno-
vadors, són desafiaments que l’SRI ha d’enca-
rar per seguir avançant i augmentar la seva 
contribució al desenvolupament socioeconò-
mic regional. Les activitats d’alt valor afegit 
amb més potencials a La Rioja es relacionen 
amb les TIC i la digitalització, la Indústria 4.0, 
la nanotecnologia, la biotecnologia, la bio-
medicina, la fabricació de maquinària i els 
components d’alta tecnologia, les energies 
renovables i la logística avançada183. La impli-
cació dels agents que conformen l’SRI en 
l’impuls d’aquestes activitats, no només con-
tribueix a avançar cap a un model productiu 
més especialitzat en activitats de mitjana i 
alta tecnologia, sinó que també afavoreix la 
innovació creuada amb les empreses dels 
sectors madurs.

 æ Digitalització de les empreses. En línia amb 
l’Estratègia RIS3184 i l’Agenda Digital Riojana, 
té com a focus la digitalització del teixit 
empresarial (particularment a les pimes), per 
mitjà de la incorporació de professionals-tec-
nòlegs i la dotació de tecnologies habilitado-
res que permetin fer un salt qualitatiu a les 
empreses. Per a això, la regió compta amb 
valuosos actius que cal coordinar i consoli-
dar: la Direcció General per a l’Avenç Digital, 
el clúster AIRTEC, l’Oficina de Transformació 

182 Començant per la Fundació Riojana per a la Innovació.
183 La majoria d’aquestes activitats s’han identificat en el Pla V Riojà d’Innovació 2017-2020, el Pla de Desenvolupa-
ment Industrial de La Rioja 2017-2020 i l’Estratègia RIS3 actualitzada.
184 Concretament a la primera línia de l’Estratègia RIS3, “La Rioja, territori intel·ligent”, que té com a objectiu poten- 
ciar el sector de serveis avançats o l’especialització intel·ligent.

Digital, el pol regional Digital Innovation Hub 
(RIOHUB) i el Centre Nacional de Formació en 
Noves Tecnologies, Think TIC. El desenvolupa-
ment de les TIC, dins dels sectors emergents, 
és crucial perquè proporciona tecnologies 
habilitadores i millora el valor afegit de les 
cadenes productives sectorials de la regió. És 
fonamental la presència de les TIC en totes 
les fases de negoci.

 æ Sistema educatiu bolcat amb la Societat del 
coneixement. De forma transversal, l’èxit de 
les anteriors línies d’acció, i les següents, està 
estretament lligat a l’eficàcia del sistema 
educatiu, en totes les seves etapes. Es 
demana un sistema que proporcioni recursos 
humans qualificats en noves tecnologies i 
que superi les traves o pràctiques adquirides 
que frenen la generació de talent innovador. 
L’oferta educativa adaptada a les necessitats 
i potencials del teixit productiu també ha 
d’incidir en el bilingüisme de la societat (que 
afavoreixi l’atracció d’inversió i capital humà 
exterior, i augmenti la capacitat d’internacio-
nalització de les empreses riojanes).

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. Les mesures proposades es comple-
menten amb l’estratègia proactiva anterior.
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fortaleses i amenaces

La puixant indústria manufacturera és un 
dels actius més valuosos de l’economia 
riojana, que ha possibilitat el creixement 
socioeconòmic de les últimes dècades, 
artífex de la recent expansió del comerç 
exterior i base que retroalimenta la resta 
d’activitats. El seu dinamisme contrasta 
amb el progressiu desmantellament del 
teixit industrial en altres parts d’Espanya i, 
per això, és una singularitat que La Rioja 
ha de cuidar i enfortir. En un context glo-
bal, els sectors industrials riojans estan 
immersos en la Quarta revolució tecnolò-
gica. Una adaptació insatisfactòria eleva 
els riscos de deslocalització productiva 
(incloses les funcions directives de més 
valor afegit). 

Cal ser audaços, apostar per la reindustrialit-
zació, la regeneració dels espais industrials i 
deixar enrere complexos com ara que les acti-
vitats tradicionals no poden innovar. La pre-
paració ha de ser constant, perquè els cicles 
tecnològics són cada vegada més curts i 
sofisticats. Així mateix, per afavorir aquests 
processos és indispensable avançar en l’agru-
pació de les empreses en estructures clúster. 
Un altre repte per a les empreses manufactu-
reres és competir en un mercat global. En 
aquesta aventura, la implicació i el suport de 
les institucions riojanes segueixen sent deci-
sius185. 

Les accions que es podrien dur a terme en 
aquest sentit serien, entre d’altres, les següents:

 æ Potenciació de la innovació dels sectors trac-
tors186 de l’economia de La Rioja. Desenvolu-
pament selectiu de les activitats 

185 El nom de la recentment configurada Direcció General de Reindustrialització, Innovació i Internacionalització, dins 
de la Conselleria de Desenvolupament Autonòmic, il·lustra el focus que s’ha posat en la potenciació de la base indus-
trial regional.
186 El sector agroalimentari (encapçalat pel vi i per les conserves), el sector del calçat, la indústria auxiliar de l’auto-
mòbil, el cautxú i els plàstics, la fusta i el moble, i metal·lomecànica.
187 D’acord amb el segon eix de l’Estratègia RIS3, “La Rioja territori competitiu”.

manufactureres amb més potencials de crei-
xement, apostant per la innovació com a 
palanca per millorar la productivitat, el valor 
afegit, el llançament de nous productes, la 
diferenciació i la internacionalització. La 
innovació dels sectors madurs depèn de la 
capacitat de les empreses per assumir els 
processos de digitalització i Indústria 4.0., 
juntament amb la qualificació dels seus 
equips humans (aspectes considerats en 
l’anterior Estratègia proactiva). En suma, la 
innovació com a eina clau que permeti a les 
empreses créixer i propiciï un model produc-
tiu més competitiu187. 

 æ Consolidació de les estructures clúster. 
Intensificar l’agrupació de les pimes rioja-
nes en els clústers geogràfics i sectorials 
que ampliïn els seus mitjans i escala per 
afrontar els reptes tecnològics i guanyar en 
competitivitat. En un context de petites 
empreses, els clústers són una eina valuosa 
per desenvolupar projectes conjunts, amb 
suficient massa crítica. D’aquesta manera, 
són vectors per a la innovació sectorial de 
les empreses agrupades, a més d’afavorir la 
innovació creuada intersectorial i les inter-
connexions amb l’ecosistema d’innovació 
(especialment amb els centres tecnolò-
gics). La clusterització encara és incom-
pleta, cal consolidar les estructures creades 
(evitant la seva desaparició o reduït abast), 
així com la incorporació de pimes o les col-
laboracions intra i interclúster per mitjà de 
projectes conjunts.

 æ La internacionalització com a estratègia de 
desenvolupament. Atracció d’inversions pro-
ductives o projectes industrials. L’obertura 
global de les empreses, la promoció exterior, 
la diversificació de mercats i el foment de les 
agrupacions per exportar, són aspectes crí-
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tics188. Aprofitant els èxits assolits en la crei-
xent vocació exterior del teixit productiu i 
altres fortaleses identificades que posicio-
nen La Rioja al mapa internacional, tant les 
consolidades (com és el prestigi de regió vití-
cola i la marca territorial associada), com les 
que encara no s’han aprofitat (el cas de la 
qualitat de l’entorn empresarial i la proximi-
tat de l’Administració d’una regió friendly per 
fer negocis).

estratègia ofensiva

 æ 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

La regió compta amb valuosos recursos 
ambientals, energètics i culturals, que 
encara no s’aprofiten suficientment. El 
més preuat, la vinya i el paisatge enològic, 
pot servir de fil conductor per visibilitzar i 
fer valdre la resta de recursos. 

La dinamització d’una oferta turística integrada 
competitiva, que uneixi els diversos nínxols 
turístics, l’agricultura ecològica i els productes 
locals de qualitat, les energies netes i les activi-
tats innovadores i eficients relacionades amb 
l’economia circular, són les millors fórmules per 
fer valdre els recursos de la regió i avançar cap a 
un model de desenvolupament més sostenible. 
Aquest model encaixa amb l’Estratègia RIS3, 
concretament, amb el tercer eix “La Rioja, terri-
tori sostenible”. Així mateix, la dimensió territo-
rial d’aquesta Estratègia es complementa i 
reforça amb altres iniciatives dissenyades per al 
territori rural, com és el cas de l’Agenda per a la 
Població de La Rioja, o la línia d’acció Comunica-
cions rurals intel·ligents (proposada a la primera 
Estratègia defensiva).

188 Abordats en l’Estratègia d’Internacionalització de La Rioja.

Els possibles mitjans per desencadenar l’es-
tratègia ofensiva, es detallen en tres vectors 
d’acció:

 æ Regió enològica mundial: oferta turística 
integrada a partir de l’enoturisme. El sector 
turístic s’ha desenvolupat per sota de les 
seves possibilitats. La regió compta amb 
recursos d’alt valor per a situar-se com a 
referent internacional en turisme enològic. 
En la mateixa línia, La Rioja aspira al fet que 
les vinyes i el paisatge enològic aconsegueixi 
la Declaració de Patrimoni Mundial de la 
Unesco, seguint l’estela d’altres regions vití-
coles que han reforçat el seu prestigi inter-
nacional a través d’aquest reconeixement. 
Mantenir la candidatura de forma coordi-
nada amb altres regions de l’entorn incloses 
en la Denominació Rioja és la millor via per 
aconseguir aquesta distinció. Aprofitar el 
bon maridatge de l’enoturisme amb altres 
actius valuosos, com la gastronomia, natura 
i muntanya, cultura, patrimoni lingüístic, 
etc., i generar una oferta integrada més 
atractiva. Així mateix, el Pla d’Internaciona-
lització de La Rioja conté entre les seves ac- 
cions prioritàries l’impuls de l’enoturisme 
(associat a la promoció dels productes regio-
nals de qualitat) i el turisme idiomàtic (apro-
fitant l’actiu de Bressol de la llengua 
Castellana).

 æ Sostenibilitat agrària. El dinamisme del sec-
tor vitícola i els cultius horticofrutícolas han 
esquivat la crisi del sector agrari regional. 
Per evitar que continuï el declivi d’altres 
espais agraris menys productius o de rama-
deria extensiva, l’especialització ecològica, 
els sistemes de producció integrada i els 
productes adscrits al territori (denomina- 
cions d’origen) es configuren com l’alterna-
tiva més sostenible. És a dir, primar la quali-
tat i l’autenticitat, en lloc de pràctiques 
exclusivament productivistes o centrades 
en la quantitat que eleven els costos de l’ús 
d’inputs industrials-energètics i ambientals. 
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I, tot això, sense renunciar al valor afegit que 
proporcionen les activitats de transforma-
ció agroalimentària i la promoció conjunta 
(plataforma La Rioja Capital).

 æ Economia verda i circular. Fer de l’entorn un 
senyal d’identitat de La Rioja, on conflueixin 
un turisme compromès amb la preservació 
del patrimoni natural i cultural, l’especialitza-
ció en energies renovables i els processos de 
producció circular que augmenti la vida útil 
dels recursos i béns (corregint el malbarata-
ment de matèries primeres, aigua i energia). 
La futura Estratègia Riojana de Desenvolupa-

ment Sostenible ofereix una oportunitat per 
potenciar el sector d’economia verda amb 
una visió integral. Un nou pla per combatre el 
canvi climàtic, accelerar la transició cap a un 
model energètic sostenible (o de baix con-
sum de carboni) basat en les energies reno-
vables i l’autoconsum o la gestió circular dels 
recursos i residus, són la millor garantia per 
assolir aquesta meta.

En el quadre següent es resumeixen de manera 
esquemàtica les mesures que s’han descrit 
anteriorment. 

Línies d’acció estratègica per al progrés de La Rioja 
Metodologia de “projecte pilot – demostració – avaluació – rèplica” 

Estratègia defensiva
(Debilitats i amenaces)

Estratègia proactiva
(Debilitats i oportunitats)

Programa estratègic
d’activació i anticipació 

æ Aliances estratègiques interterritorials que 
ampliïn el poder de negociació en la planificació 
d’infraestructures estratègiques per a la regió 
(eixos d’alta capacitat, alta velocitat i Corredor 
Cantàbric-Mediterrani).

æ Una política de transport aeri a llarg termini 
que faci viable les connexions amb nodes 
aeroportuaris internacionals (Madrid) a través 
de la implantació de rutes OSP i incideixi en la 
creació d’una oferta combinada amb els 
aeroports de l’entorn territorial.

æ Comunicacions rurals intel·ligents per millorar 
l’accessibilitat i multiplicar les oportunitats de 
desenvolupament socioeconòmic. Implantació 
de sistemes de transport a demanda en 
plataformes digitals. En paral·lel, aconseguir la 
cobertura territorial completa en banda ampla i 
reforçar les iniciatives de formació digital de la 
població i empreses.

Programa estratègic
d’activació per a les oportunitats

æ Projecció del Sistema Riojà d’Innovació (SRI), 
fomentant les interconnexions i sinergies entre 
els agents, la transferència tecnològica i 
col·laboració amb les empreses, al costat del 
creixement dels sectors emergents innovadors  
i l’aposta per les noves tecnologies.

æ Digitalització empresarial (particularment en 
pimes), per mitjà de la incorporació de 
professionals-tecnòlegs i la dotació de 
tecnologies habilitadores que permetin fer un 
salt qualitatiu a les empreses.

æ Sistema educatiu bolcat amb la Societat del 
coneixement, que proporcioni recursos humans 
qualificats en noves tecnologies, consolidi el 
bilingüisme i promocioni el talent innovador.
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Línies d’acció estratègica per al progrés de La Rioja 
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 Potenciació de la innovació dels sectors 
tractors, apostant per la innovació com a 
palanca per millorar la productivitat i el valor 
afegit.

æ Consolidació de les estructures clúster 
geogràfiques i sectorials que ampliïn 
l’economia d’escala per afrontar els reptes 
tecnològics i de competitivitat.

æ La internacionalització com a estratègia de 
desenvolupament que afavoreixi l’atracció 
d’inversions productives i projectes de 
reindustrialització, així com l’obertura i 
promoció exterior de les empreses.

Programa estratègic
d’excel·lència per al progrés 

æ Regió enològica mundial i desenvolupament 
turístic a partir de l’enoturisme i altres recursos 
complementaris (gastronomia, natura i 
muntanya, cultura, patrimoni lingüístic).

æ Sostenibilitat agrària sustentada en 
l’especialització ecològica, els sistemes de 
producció integrada i els productes de qualitat 
adscrits al territori.

æ Economia verda i circular: el medi ambient com a 
senyal d’identitat riojana, on conflueixin un 
turisme compromès amb la preservació del 
patrimoni natural i cultural, l’especialització en 
energies renovables i els processos de producció 
circular. 



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 s146

5. Conclusió
El balanç socioeconòmic de La Rioja posa de 
manifest els principals reptes que ha de superar 
la regió, tenint en compte les seves debilitats, 
però, sobretot, remarcant i explotant les seves 
fortaleses. 

L’estatus assolit de comunitat autònoma va 
contribuir a forjar la identitat i capacitat de 
decisió regional, això unit al prestigi vitícola, 
l’emprenedoria i projecció exterior dels sectors 
manufacturers i la integració en l’Eix de l’Ebre 
han sustentat el desenvolupament socioeconò-
mic de La Rioja de les últimes dècades. 

En termes d’infraestructures de comunicació, La 
Rioja ha quedat postergada en els projectes 
d’alta capacitat per carretera i alta velocitat fer-
roviària, limitant el seu paper de node de l’Eix de 
l’Ebre. L’execució integral de l’autovia A-28 i el 
Corredor Cantàbric-Mediterrani de trànsit mixt 
(viatgers-mercaderies), entre altres eixos priori-
taris, tornaria aquesta funció estratègica amb 
sinergies positives per al desenvolupament del 
transport intermodal i les activitats logístiques, 
a més de millorar la vertebració territorial i 
l’obertura exterior. 

Per revertir el declivi socioeconòmic descrit en 
gran part del territori (especialment agut en les 
àrees serranes perifèriques), a més de potenciar 
les activitats sostenibles (analitzades més enda-
vant), es requereix una radical millora de l’acces-
sibilitat del transport i la digitalització del medi 
rural, juntament amb el reforç de les funcions 
d’articulació de les capçaleres comarcals i sub-
comarcals.

S’ha de continuar innovant, tot i el confort que 
confereixen les bones dades del sector exterior 
de l’última dècada i de la resiliència dels sectors 
clau de la regió (vi i alimentació, calçat, etc.), per 
així garantir una competitivitat futura desta-
cada dels sectors tractors riojans.

La regió compta amb un sistema d’innovació i 
coneixement destacable, encapçalat per la Uni-
versitat de La Rioja i els centres cientificotecno-
lògics, i ha emprès nombroses accions per 
afavorir els processos de digitalització i adapta-
ció a la revolució tecnològica de la Indústria 4.0. 
i difusió de tecnologies habilitadores. Així 
mateix, les institucions públiques i empresa- 
rials de la regió s’han implicat en els reptes que 
comporta aquesta adaptació (la confluència 
d’aquests agents en la Fundació Riojana per a la 
Innovació en són una mostra). Cal mobilitzar 
més recursos per rellançar la política d’R+D+I 
regional (desinflada durant la crisi), seguir inci-
dint en la interconnexió d’aquest ecosistema 
perquè les iniciatives no es dilueixin, intensifi-
cant la transferència tecnològica i l’agrupació 
de les empreses en estructures clúster. El desen-
volupament de les activitats emergents de base 
tecnològica (TIC, biotecnologia, nanotecnologia, 
etc.) poden servir de punta de llança per a la 
innovació dels sectors tractors de l’economia 
riojana.

El creixement del sector exterior, a banda de 
confrontar els riscos conjunturals (brexit, pro-
teccionisme comercial), dependrà de l’èxit de les 
estratègies d’internacionalització, tant en la 
faceta de diversificació dels mercats d’exporta-
ció (que redueixi l’actual vulnerabilitat i ampliï 
les oportunitats geogràfiques), com en l’atracció 
d’inversions i de projectes productius que con-
tribueixin a la reindustrialització regional.

La cura del medi ambient i el sector de l’econo-
mia verda, d’acord amb el reconeixement com a 
regió vitícola, afavoreixen la marca regional. 
Aquesta confluència implica potenciar l’agricul-
tura ecològica, integrada i els productes de qua-
litat, la preservació dels paisatges ecoculturals i 
enològics, la gestió sostenible dels espais prote-
gits i de la Reserva de la Biosfera, l’especialitza-
ció eòlica i altres renovables, l’autoconsum 
energètic i el desenvolupament de la producció 
circular. Però també, preparar-se per a un esce-
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nari de canvi climàtic i aplicar mesures per des-
carbonitzar l’economia. 

La mida petita i la condició de comunitat uni-
provincial afavoreix la proximitat de l’Adminis-
tració i dels agents socioeconòmics. Però 
comporta una escala o massa crítica reduïda 
per afrontar els grans reptes descrits (sociode-
mogràfics, d’infraestructures i d’articulació 
territorial, productius i tecnològics, d’internaci-
onalització, ambientals i climàtics). Per a això, 
és indispensable construir aliances interregio-
nals (començant pels territoris propers líders 
en innovació) i aprofundir la projecció de les 
empreses riojanes en els espais nacional i 
europeu.

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 gener de 2020, són clau 
per afrontar amb èxit la recuperació  
econòmica a la qual s’enfronta La Rioja a con-
seqüència 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 
enfortir les estratègies econòmiques de La 
Rioja, que aconsegueixin superar els reptes 
descrits anteriorment, accentuats durant 
aquesta crisi, aprofitant el ventall de fortale-
ses que ofereix la comunitat.
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Agraïments

En l’elaboració de la present edició del Diagnòs-
tic Estratègic de La Rioja cal destacar la inesti-
mable aportació d’un elenc d’agents d’especial 
rellevància a la regió. Les seves opinions s’han 
recollit a partir d’entrevistes individuals fetes 
entre l’octubre de 2019 i el febrer de 2020. L’ex-
periència i el coneixement que han aportat els 
entrevistats han dotat aquest estudi de valuo-
ses orientacions generals i específiques per tal 
de descriure i caracteritzar la realitat de la regió. 
És per aquest motiu que volem agrair amb sin-
ceritat a tots ells la contribució que han fet a 
aquest projecte:

•  Enrique Abiega, CEO de Cellers LAN.

•  Concepción Andreu Rodríguez, Presidenta de 
La Rioja.

•  Fernando Baroja Mazo, CEO de Conservas el 
Cidacos S.A. 

•  Guillermo Bravo, Gerent de la Universitat de La 
Rioja.

•  José Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo, Conseller 
de Desenvolupament Autonòmic del Govern 
de La Rioja. 

•  Eduardo Fernández Santolaya, Secretari gene-
ral de la Federació d’Empreses de La Rioja.

•  Pedro Garnica, Gerent del Grupo Garnica 
Plywood S.A. 

•  Celso González, Conseller d’Hisenda de La Rioja. 

•  Pablo Hermoso de Mendoza González, Alcalde 
de Logronyo.

•  José Luis Lapuente, Director general del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Qualifi-
cada de La Rioja.

•  Daniel Marín, President de l’Associació Riojana 
Empresa Familiar i CEO de Grafometal S.L. 

•  Diego Miguel, Gerent d’Alejandro Miguel S.A.

•  Jesús Francisco Rojas Soto, Director General de 
Control Pressupostari de La Rioja.

•  Luis Ruano Marrón, Gerent de Ricari, Desarrollo 
de Inversiones Riojanas S.A.

•  Julio Rubio García, Rector de la Universitat de La 
Rioja.

•  Fernando San José, Gerent de l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic de La Rioja.
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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

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

1r semestre 2020 Una aposta decidida  
pel turisme de qualitat

El creixement  
mundial del turisme 

es modera

La lluita pel turisme  
internacional al  

Mediterrani

Una habitació  
amb vistes: ciutat,  
platja o muntanya
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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.

INFORME MENSUAL
NÚMERO 443  |  MARZO 2020
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ENTORNO  
ECONÓMICO-FINANCIERO

MERCADOS FINANCIEROS
El coronavirus contagia a los mercados 
financieros

ECONOMÍA INTERNACIONAL
El COVID-19, nuevo riesgo en 2020

ECONOMÍA ESPAÑOLA
España: moderación suave del crecimiento,  
a la expectativa del coronavirus

ECONOMÍA PORTUGUESA
Portugal cerró 2019 con fortaleza, pero no  
es inmune a la incertidumbre del coronavirus

DOSSIER: EL CICLO FINANCIERO Y  
LA ERA DE LOS TIPOS DE INTERÉS BAJOS

El ciclo financiero: una herramienta 
imprescindible para entender la economía

La caída secular de los tipos de interés:  
una dinámica global

El ciclo financiero y la era de los tipos  
de interés bajos: ¿cambio de narrativa?

¿Debe la política monetaria reaccionar  
al ciclo financiero? Algunas reflexiones  
y posibles respuestas

La incertidumbre que suscita el tipo  
de interés natural
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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.
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