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Presentació

El present volum dedicat a Castella i Lleó representa el dissetè diagnòstic estratègic de la Col·lecció 
Comunitats Autònomes, amb el qual es tanca un llarg i fructífer cicle que va començar l’any 2008 
amb les Comunitats d’Andalusia i Galícia. En aquests 12 anys s’han succeït diverses fases econòmi-
ques de creixement, crisi i recuperació. Però el plantejament de la Col·lecció supera els enfocaments 
a curt termini de les corresponents conjuntures. Prioritza els aspectes estructurals, les tendències de 
llarg recorregut, des d’una òptica multidimensional que ressalta les interaccions dels processos 
socio econòmics, identifica els vectors ambientals i estratègics del desenvolupament, i valora els 
models i iniciatives d’innovació. Tot això, comptant amb la col·laboració d’agents clau, les aportacions 
dels quals han estat essencials per adaptar-se a la realitat i perspectives dels territoris. 

Seguint la metodologia dels volums anteriors, s’han ressaltat les fortaleses i oportunitats de Castella 
i Lleó, però també les debilitats i amenaces a què s’enfronta. Per això, s’ha elaborat una radiografia 
detallada de l’economia castellanolleonesa, mitjançant la descripció dels seus diferents components 
socioeconòmics i posant l’èmfasi en els processos demogràfics, territorials, econòmics, tecnològics i 
mediambientals. El nostre objectiu últim és aportar solucions que permetin a Castella i Lleó 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 reforçar les fortaleses actuals: la 
densa xarxa d’infraestructures de transports i posicionament estratègic de la regió; l’especialització 
industrial basada en el lideratge del sector de l’automoció i la indústria agroalimentària; els esforços 
institucionals i del teixit empresarial per impulsar el sistema d’innovació regional; l’embranzida de 
les energies renovables i la posició avantatjosa en l’objectiu europeu de descarbonització de l’econo-
mia; el patrimoni cultural de rellevància mundial; la biodiversitat i els amplis recursos ambientals 
d’una de les regions més extenses d’Europa.

Sense deixar d’enfrontar, però, les febleses més acusades: l’impacte de l’envelliment i el despobla-
ment rural; la inacabada integració del corredor del Duero; el declivi industrial i socioeconòmic de les 
àrees afectades per la reconversió mineroenergètica; els problemes estructurals del mercat laboral, i 
la insuficient massa crítica per desenvolupar el sistema d’innovació regional. L’estudi també exposa 
les principals amenaces que planen sobre la regió: l’increment de les despeses sociosanitàries asso-
ciades a l’envelliment; les dificultats per assegurar la viabilitat de l’actual estructura territorial i el 
retrocés de les capçaleres comarcals; la integració dels territoris perifèrics; la sortida dels joves quali-
ficats a altres regions espanyoles i europees; els obstacles per competir en un mercat global, i res-
pondre als reptes tecnològics de la quarta revolució industrial. 

L’amplitud i complexitat d’aquests i altres desafiaments que es tenen en compte requeriran la 
cooperació publicoprivada, i també el concurs dels agents socials de la regió. En aquest sentit, 
s’han ressaltat totes aquelles polítiques i estratègies regionals que cerquen solucions als proble-
mes detectats i promouen eixos de desenvolupament transversals i la dinamització del teixit 
socio econòmic. En aquesta línia, el balanç estratègic de l’estudi té com a objectiu extreure recoma-
nacions o guies d’acció que puguin ser d’utilitat per completar les iniciatives que han endegat els 
agents regionals. 
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Com en ocasions anteriors, CaixaBank Research ha comptat amb la col·laboració d’Analistes Financers 
Internacionals (Afi) per a l’elaboració d’aquest estudi. Diego Vizcaíno, soci director de l’àrea d’Econo-
mia Aplicada i Territorial, ha estat el director tècnic del projecte, al capdavant d’un equip de consul-
tors experts en diferents àmbits de l’anàlisi econòmica territorial. 

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

Enric FErnándEz 
Economista en cap de CaixaBank 
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1. Introducció
El propòsit d’aquest diagnòstic és contribuir al 
creixement estratègic de Castella i Lleó, i apor-
tar una imatge fidedigna i de conjunt de la 
regió. L’anàlisi es basa tant en les estadístiques 
oficials disponibles com en els documents més 
rellevants publicats recentment, i especialment 
en els resultats de les entrevistes mantingudes 
amb agents representatius del món empresa-
rial, social i institucional de la regió. Es tracta de 
promoure un exercici de reflexió que transcen-
deixi l’esquema tradicional de comparativa regio-
nal i s’endinsi en la recerca de solucions que 
permetin a la regió avançar cap a la consecució 
d’un escenari de desenvolupament més gran.

Al capítol segon de l’informe es tracten els pro-
cessos territorials i econòmics que condicionen 
el desenvolupament de Castella i Lleó i que 
constitueixen el suport sobre el qual s’establei-
xen les activitats productives de la regió. En pri-
mer lloc, s’analitzen els processos demogràfics i 
territorials, amb especial èmfasi en l’evolució 
seguida en les darreres dècades, les tendències 
naturals, la radiografia de l’estructura sociode-
mogràfica, les perspectives migratòries i la dis-
tribució de la població. A continuació, s’estudien 
els sistemes de transport terrestres. La regió ha 
aconseguit dotar-se d’una moderna xarxa que 
vertebra el territori i afavoreix les relacions 
interterritorials. En tercer lloc, en aquest mateix 
capítol s’estudien els processos econòmics de la 
regió dels últims anys mitjançant l’anàlisi evolu-
tiu de les principals variables econòmiques, 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 caste-
llanolleonesa, que seran clau per fomentar el 
desenvolupament econòmic, social i ambiental 

de la regió els pròxims anys. Al primer apartat 
s’ofereix una anàlisi de les dinàmiques de crei-
xement 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’emprenedoria de la regió. Al tercer apartat es 
tracta el tema de la innovació i la societat del 
coneixement, se n’indiquen els avenços princi-
pals en els àmbits públic i empresarial, es ressal-
ten els actors i les estructures que conflueixen 
en el sistema d’innovació castellanolleonès, així 
com la identificació dels sectors i clústers estra-
tègics. 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 
Castella i Lleó a partir dels resultats obtinguts 
als capítols anteriors, i s’elabora una matriu de 
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 
(DAFO) que ajudi a identificar les possibles línies 
d’acció que contribueixin al progrés regional. 
L’objectiu és presentar la cara més positiva de la 
realitat castellanolleonesa, més enllà de l’anàlisi 
tècnica. Amb aquest fi s’han tingut en compte 
les opinions i els punts de vista del agents entre-
vistats. S’ha facilitat que aquests punts de vista, 
reinterpretats pels autors del volum, enriquei-
xin les parts més valoratives de l’informe. 

Un cinquè capítol, que recull les conclusions 
principals que es desprenen de l’anàlisi estratè-
gica realitzada i la seva reinterpretació en ter-
mes d’escenaris desitjables i, a la vegada, 
versemblants per a Castella i Lleó, tanca aquest 
volum. 
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2. Processos 
demogràfics, 
espacials, 
econòmics i 
institucionals

2.1. Poblament i territori
La demografia és un aspecte decisiu per entendre 
les dinàmiques socioeconòmiques i el futur de 
Castella i Lleó. Els problemes sociodemogràfics 
derivats de la històrica emigració, el declivi natural 
i l’envelliment, el despoblament i dispersió de la 
població rural, la sortida de joves qualificats o els 
desequilibris territorials són més significatius que 
en altres comunitats autònomes. 

El panorama demogràfic advers és resultat dels 
condicionants geogràfics i les inèrcies socioeco-
nòmiques desencadenades durant diversos 
segles. No obstant això, l’amplitud d’un territori 
caracteritzat per la seva baixa pressió humana, la 
qualitat ambiental i una adequada accessibilitat 
han de valorar-se també com a recursos de futur, 
principalment si es té en compte la pèrdua 
d’atractiu que arrosseguen les àrees urbanes 
superpoblades del país i el continent europeu. 

2.1.1. Anàlisi demogràfica

Des de mitjan segle xx, llevat del breu 
parèntesi de 2000 a 2010, Castella i Lleó 
encadena sis dècades de decreixement de 
la població. Aquesta tendència té unes 
profundes arrels històriques, especial-
ment després de la crisi del món agrari o 
èxode rural que va drenar recursos demo-
gràfics cap a altres regions espanyoles.

1  La segona comunitat més regressiva en l’evolució de 1950 a 2020, per darrere d’Extremadura (–22,1%). La resta de 
regions d’interior van tenir un millor comportament, especialment Aragó (+21,5%) i, en menor mesura, Castella-la 
Manxa (+0,7%).
2  La pèrdua de pes demogràfic és més significativa encara si es considera el cens de 1857, moment en què Castella 
i Lleó representava el 13,5% de la població espanyola.

Entre 1950 i 2019, la regió acumula una reducció 
de gairebé mig milió de residents (471.093 habi-
tants menys), és a dir, una caiguda del 16,4%1, a 
diferència de l’expansió demogràfica experi-
mentada en el conjunt del país (que en aquest 
període va sumar 19,4 milions d’habitants més, i 
un creixement acumulat del 69,5%). Per això, la 
regió ha perdut pes en el país, passant de repre-
sentar un 10,2%2 de la població espanyola l’any 
1950 a tan sols un 5% el 2019.

La disminució demogràfica es va accelerar en la 
dècada dels seixanta (amb una caiguda del 
6,3% entre 1960 i 1970), coincidint amb l’etapa 
més intensa de l’èxode rural que va afectar 
especialment a les àrees més dependents de 
l’agricultura i els àmbits perifèrics o pitjor arti-
culats de la regió. En aquesta dècada, les ciutats 
castellanolleoneses (bàsicament les capitals 
provincials, i alguns enclavaments urbans des-
tacats com Ponferrada, Miranda de Ebro i 
Aranda de Duero) van registrar notables creixe-
ments, en gran mesura, en beneficiar-se de 
l’emigració de les respectives àrees provincials 
d’influència. Però el rang urbà i industrial assolit 
no va ser suficient per retenir dins de la mateixa 
regió tota la població mobilitzada per l’èxode 
rural, i una bona part va sortir cap a altres regi-
ons més dinàmiques (especialment cap a 
Madrid, País Basc i Catalunya) o cap a altres paï-
sos d’Europa occidental. Aquest decreixement 
va continuar en les dues següents dècades, tot i 
que de forma més alentida (–3,2% entre 1970 i 
1981 i –1,4% entre 1981 i 1991), en bona mesura, 
perquè l’impacte de la crisi mundial de mitjan 
anys setanta va reduir la capacitat d’atracció de 
les àrees urbanoindustrials nacionals i euro-
pees, destinacions tradicionals de l’emigració 
castellanolleonesa.

Al anys 90, la regió va seguir quedant al marge 
del repunt demogràfic del país, i fins i tot es va 
intensificar el descens respecte de la dècada 
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prèvia (–2,6% entre 1981 i 1991, en comparació 
amb l’increment del 4,2% del conjunt d’Espa-
nya). En aquests anys, es van començar a notar 
els efectes del buidatge prolongat del medi 
rural, tant pel que fa a l’envelliment com al 
decreixement natural, mentre que van conti-
nuar els fluxos de sortida dels joves castellano-
lleonesos a les clàssiques àrees urbanes de 
destinació i també cada cop més cap a les àrees 
turístiques de l’eix mediterrani.

La primera dècada del segle xxi va interrompre 
aquesta tendència regressiva, pel boom econò-
mic –i l’atracció immigratòria exterior asso- 
ciada– que va viure el país de forma generalit-
zada. No obstant això, el nivell d’atracció va ser 

més discret i la inèrcia sociodemogràfica de les 
dècades passades va restar capacitat de creixe-
ment a la regió (+3,2% entre 2000 i 2010, en com-
paració amb el 16,1% de la mitjana d’Espanya).

L’impacte de la crisi en la segona dècada del 
segle xxi va anular els fluxos d’entrada de pobla-
ció estrangera en la regió, amb la qual cosa els 
saldos d’intercanvi amb l’exterior van esdevenir 
negatius (pel volum més gran de població retor-
nada). Això, juntament amb la continuïtat de la 
sortida d’efectius joves i l’agudització del retro-
cés demogràfic intern han provocat la contrac-
ció més gran del període analitzat (–6,5% entre 
2010 i 2020, dues dècimes superior a la dècada 
dels seixanta).

La regió presenta un comportament hetero-
geni, ja que s’aprecien diferències significati-
ves segons el dinamisme, l’especialització 
productiva i la centralitat dels territoris.
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Evolució de la població de Castella i Lleó i Espanya (1950-2020)
Variació per períodes. En % 

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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A excepció de Valladolid, Burgos i Segòvia, les 
províncies castellanolleoneses van perdre 
població durant el període 1998-2019. La cai-
guda més pronunciada es va donar en la provín-
cia lleonesa, que en aquest període va perdre 
més de 50.000 habitants com a resultat dels 
processos de reconversió industrial i gradual 
abandonament de l’activitat minera. A continua-
ció, trobem Zamora, Salamanca i Palència, les 
pèrdues de les quals van ser encara més signifi-
catives en termes relatius. Les caigudes registra-
des a Àvila i Sòria van ser una mica més discretes, 
atesa la seva mida demogràfica més reduïda. La 
posició central i la seva funció com a principal 
pol econòmic, industrial i urbà de la regió han 
contribuït al dinamisme demogràfic de Vallado-
lid, que va sumar 28.560 habitants. De fet, sense 
aquesta aportació, la regió hauria decrescut un 
6% durant el període 1998-2020, 2,3 punts més 
del que ha passat en realitat. L’especialització 
industrial i la seva integració en el principal eix 
econòmic regional entre Valladolid i Burgos, ver-
tebrat per l’autovia de Castella, també ha afavo-
rit el creixement burgalès. Més enllà d’aquest 
eix, Segòvia és l’única província que va augmen-
tar la seva població, gràcies al fet que en aquests 
anys va començar a beneficiar-se de la seva pro-
ximitat o integració en l’òrbita de la regió 
urbana de Madrid (consolidada després de la 
connexió en alta velocitat i l’AP-61).

En l’anàlisi de l’evolució relativa es distingeixen 
dues etapes. La primera, entre 1998 i 2009, coin-
cideix amb el moment de més creixement 
demogràfic i econòmic del país, quan totes les 
províncies van experimentar un creixement, lle-
vat de Zamora, Palència i Lleó (–4,6%, –3,5% i 
–1,2%, respectivament), conseqüència de la inèr-
cia dels problemes socioeconòmics: Zamora per 
l’intens declivi demogràfic, la crisi del sector 
agrari tradicional i, fins fa ben poc, la seva condi-
ció de territori perifèric amb dificultats d’articu-
lació amb la resta de la regió i del país; Palència 
perquè, descomptant l’àrea urbana a l’entorn de 
la seva capital inserida en l’eix de desenvolupa-
ment Valladolid-Burgos, la resta del territori ha 
quedat ancorat en el declivi històric demogràfic 
(especialment en les àrees rurals de la Motaña 

Palentina); i Lleó, per l’especialització en activi-
tats econòmiques en crisi o certes limitacions 
d’altres alternatives econòmiques. 

El creixement va ser modest a la província de 
Salamanca (1,4%), que, llevat de l’aglomeració 
urbana entorn de la seva capital (puixant pels 
serveis lligats a la funció turística i università-
ria), es caracteritza pel declivi rural propi dels 
territoris de l’oest regional –especialment 
aguts a mesura que ens acostem a la frontera o 
Raia hispano-portuguesa. Per aquest ordre, 
Segòvia, Burgos i Valladolid van registrar ascen-
sos relatius notables (12,3%, 8,4% i 8,2%, res-
pectivament), tot i que no van arribar a assolir 
el creixement mitjà del país durant aquesta 
fase expansiva (17,3% entre 1998 i 2009). L’in-
crement sorià va ser més reduït que les provín-
cies capdavanteres (3,8%), però és meritori 
tenint en compte que des dels anys quaranta 
havia entrat en una fase de decreixement, la 
qual cosa avala el desenvolupament de noves 
alternatives econòmiques en la província i la 
seva capacitat per retenir i atraure població.

En l’última etapa considerada (2009-2019), con-
dicionada per la recessió econòmica, totes les 
províncies s’han trobat immerses en una con-
tracció de població, si bé és cert que s’aprecien 
contrasts cridaners derivats de les tendències 
comentades, des del decreixement més extrem 
de Zamora (–12,8%) al descens més moderat de 
Valladolid (–2,3%), la qual cosa torna a exempli-
ficar les dues cares o realitats regionals.

L’evolució de la taxa de creixement vegeta-
tiu reflecteix la tendència regressiva de la 
població a Castella i Lleó.

A partir de l’any 1988, 27 anys abans que la resta 
del país, la regió va registrar menys naixements 
que defuncions. Des d’aquest any, la situació no 
s’ha invertit, tampoc en fases d’atracció demo-
gràfica o rejoveniment induït per la immigració 
estrangera dels primers anys del segle xxi. Així 
mateix, l’escletxa amb la mitjana espanyola s’ha 
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accentuat: 4,7 punts de diferència el 2019, en 
comparació amb els 2,3 de 1985. Aquest any es
 va registrar el mínim històric del saldo vegeta-
tiu (–5,9 per 1.000 habitants), producte d’una 
taxa de mortalitat (11,9) en ascens per l’envelli-
ment de la població i una baixa taxa de natalitat 
(5,9), que deixen lluny els anys de dinàmica 
natural positiva3. Per tot això, es dedueix que la 
fase d’envelliment ha entrat en un estadi pro-
fund i que, sense les necessàries aportacions de 
l’exterior, aquest declivi intern es prolongarà en 
les pròximes dècades atès el protagonisme de 
les generacions nascudes en els anys seixanta i 
setanta sense marge de resposta reproductiva. 

3  Per exemple, el 1976 el creixement natural era del 5,6 per 1.000 habitants, resultat de la diferència de la taxa de 
natalitat de +14,4 i una taxa de mortalitat de –8,8.

En les últimes dècades, s’ha accelerat el pro-
cés d’envelliment, que continuarà en els prò-
xims anys amb la imminent jubilació de les 
generacions del baby boom.

La radiografia de l’estructura d’edats con-
firma la tendència natural. Comparant la 
piràmide de 2000 i 2019, l’interval de pobla-
ció entre 15 i 39 anys ha disminuït un 34,9% 
(311.823 efectius joves menys) i la seva contri-
bució ha disminuït fins al 24,3%, quan dues 
dècades abans superava el terç de la població 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LES PROVÍNCIES CASTELLANOLLEONESES (1998-2020)

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal, INE.
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(36%). A la inversa, el grup de 45-64 anys cor-
responent a generacions d’una època amb 
més natalitat (nascuts entre 1956 i 1975) s’ha 
incrementat un 30,9% (178.963 persones 
més) i la seva participació ascendeix al 32% 
(8,3 punts més que l’any 2000). L’increment 
de la població de 65 i més anys ha estat una 
mica inferior (11%), però la seva participació 
ascendeix a més d’un quart de la població 
(25,6%), superant així el grup de les cohorts 
joves d’entre 15 i 39 anys. 

Les denominades generacions “buides”4, entre 
65 i 79  anys, han atenuat lleument el procés 
d’envelliment. No obstant això, la tendència 
regressiva de la piràmide de població s’aprecia 
en l’eixamplament de la seva cúspide. És a dir, 
s’ha produït un ascens de la quarta edat (80 i 
més anys), la població més dependent i que més 
demanda sociosanitària exigeix, la qual s’ha 

4  Resultat de la baixa natalitat en els anys difícils de postguerra, així com l’emigració dels joves que van sortir de la 
regió en els anys seixanta i setanta.
5  A escassa distància de Madrid i Navarra (84,9 i 84,6, respectivament).

incrementat un 60,3% i representa ja un 9,3% 
(gairebé quatre punts més que fa dues dèca-
des), acostant-se al grup més jove (els menors 
de 15 anys, 11,7%). 

Quant a la sex ratio, la feminització de la pobla-
ció total (103 dones per cada 100 homes) s’am-
plia significativament en les generacions de 65 i 
més anys (125 dones per cada 100 homes), tenint 
en compte que la seva esperança de vida és 
superior. La creixent longevitat de la població, a 
més d’un desafiament per al sistema públic i 
assistencial, també és la prova de la qualitat de 
vida aconseguida i del nivell dels serveis sanita-
ris i socials desenvolupats. De fet, l’esperança de 
vida en néixer es va situar en 84,2  anys l’any 
2019 (86,2 per a les dones i 81,5 per als homes), 
gairebé vuit anys més que el 1975, essent Caste-
lla i Lleó la tercera comunitat autònoma en 
aquesta classificació5.

Dinàmica natural de la població (1985-2019) 
Creixement vegetatiu anual per 1.000 habitants

Font: Cens de població i padró municipal (INE).
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Les perspectives per als pròxims anys dibuixen 
un escenari cada cop més restrictiu, tenint en 
compte el pes més elevat de les generacions 
del baby boom en l’avantsala de la jubilació en 
comparació amb els efectius joves que es van 
incorporant al mercat laboral. En aquest sentit, 
els indicadors demogràfics són més desfavora-
bles que la mitjana espanyola. L’impacte del 
declivi demogràfic s’aguditza en la taxa de 
substitució generacional, que s’escurça al 
57,8% el 2019; 21 punts menys que el conjunt 
del país, i menys de la meitat que l’any 2000 
(140,3%). La taxa d’envelliment supera en 6,2 
punts la mitjana, i també augmenta l’escletxa 
(el 2000 era de 5,4 punts). Les diferències en les 
taxes de tendència i la maternitat són menors; 
han millorat en les dues darreres dècades, en 
gran mesura per l’efecte induït de les aporta-
cions de la immigració exterior, tot i que cal 
destacar que les xifres de les quals es partien 
eren reduïdes. 

Castella i Lleó no ha deixat de ser una 
terra d’emigrants. L’influx de Madrid ha 
persistit en les darreres dècades essencial-
ment amb l’emigració de joves castellano-
lleonesos qualificats.

Per revertir o contenir aquest escenari demogrà-
fic descrit, s’haurà d’augmentar l’atracció migra-
tòria i, en conseqüència, la capacitat del teixit 
econòmic regional per posar en marxa noves 
activitats i crear ocupació. Per això, és oportú 
analitzar l’evolució dels fluxos migratoris, tant de 
tipus intern com a escala internacional. 

Començant pels intercanvis interterritorials, el 
col·lectiu de nascuts en altres territoris espa-
nyols puja a 261.705 (padró de 2020), equivalent 
al 10,9% dels residents a la regió. Aquesta apor-
tació és escassa en comparació amb el nombre 

0

Piràmide demogràfica de Castella i Lleó (2000-2019) 

Font: Cens de població i Padró Municipal, INE.
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IndIcadors demogràfIcs de castella I lleó (2000-2019)

2000 2019
Espanya Castella i Lleó Espanya Castella i Lleó

Dependència (a) 45,8% 52,2% 51,1% 59,7%
Envelliment (b) 16,9% 22,3% 19,4% 25,6%
Maternitat (c) 16,0% 13,0% 18,7% 17,2%
Substitució (d) 165,2% 140,3% 78,7% 57,8%
Tendència (e) 84,7% 77,4% 85,0% 82,2%
(a) Població de 0 a 14 anys i de 65 anys i més sobre la població que té entre 15 i 64 anys.
(b) Població de 65 anys i més sobre el total de la població.
(c) Nens de menys de cinc anys sobre dones que tenen entre 15 i 49 anys.
(d) Població de 20 a 29 anys sobre la població que té entre 55 i 64 anys.
(e) Nens de 0 a quatre anys entre nens de cinc a nou anys.

Font: Calculat a partir de les dades del Padró Municipal de 2018, INE.
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Nascuts a Castella i Lleó
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Població d’origen castellanolleonès que resideix en una altra comunitat 
autònoma (2020)

Font: Padró Municipal 2020, INE.
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de castellanolleonesos de naixement que van 
emigrar i resideixen en altres comunitats autò-
nomes, els quals superen el milió6, la qual cosa 
suposa un saldo migratori negatiu per a Caste-
lla i Lleó de 740.105 habitants. De fet, si se sumés 
el milió que en va sortir, la població castellano-
lleonesa ascendiria a 3,4 milions d’habitants, un 
41,9% més que els residents actuals. 

L’intercanvi migratori amb aquestes comunitats 
ha estat desfavorable, exceptuant Extremadura 
(+4.422  habitants). El saldo negatiu més volu-
minós es correspon amb els intercanvis amb la 
regió madrilenya (–320.166 habitants, el 43,3% 
de totes les pèrdues dels fluxos interns), seguit 
del País Basc, Catalunya i la Comunitat Valen-
cia na (–114.781, –96.479 i –44.569  habitants, 
respectivament). Al mapa anterior es mostra el 
detall del repartiment dels emigrants castella-
nolleonesos d’origen en altres comunitats autò-
nomes. Madrid copa gairebé quatre de cada 10 
(384.532 habitants7). Altres destinacions prefe-
rents han estat el País Basc i Catalunya (amb 
158.571 i 113.872, respectivament), en especial 
durant els anys seixanta i setanta, quan el crei-
xement de les àrees industrials va exercir una 
potent atracció sobre la població rural de la 
regió.

El passat i el present de terra d’emigració també 
es comprova a escala internacional. El col·lectiu 
de castellanolleonesos que resideixen a l’es-
tranger el 2020 suma 179.9528 persones, la qual 
cosa equival a un 7,5% de la població resident. 
Això suposa un creixement del 58,9% en com-
paració amb el 2009, cosa que evidencia la reac-
tivació dels fluxos d’emigració internacional en 
la segona dècada del segle xxi com a conse-
qüència de l’impacte de la crisi i la recerca 
d’alternatives socioprofessionals a l’exterior, 
especialment en el grup de joves qualificats i 
població d’origen immigrant que retorna als 
seus països d’origen. 

6  Concretament, un 1.001.810 d’habitants registrats en el padró de 2020.
7  Una xifra que supera la població actual de totes les províncies castellanolleoneses, a excepció de Lleó i Valladolid.
8  Població que resideix a l’estranger inscrita en algun municipi de la regió a efectes electorals, segons el Padró de 
residents a l’estranger (PERE) de l’INE. 

Els fluxos d’immigració estrangera han 
estat la principal aportació demogràfica 
de la regió en les dues últimes dècades, els 
quals han permès compensar part de les 
pèrdues ocasionades per l’evolució natu-
ral regressiva i el balanç negatiu dels 
fluxos migratoris interns, i tenen un pro-
tagonisme creixent en la substitució de la 
població activa. 

El protagonisme dels fluxos d’immigració 
estrangera a partir de principis del segle xxi ha 
convertit Castella i Lleó en una terra d’acollida i 
atracció. La població nascuda a l’estranger 
representa un 8,3% del total de residents 
(199.730 habitants, padró de 2020), un percen-
tatge reduït respecte de la mitjana nacional 
(15,2%), però que suposa gairebé multiplicar per 
11 la dada de partida de l’any 2000 (0,7%), i col-
loca la immigració exterior com a única via per 
guanyar població. 

Pel que fa a això, tenint en compte les dades de 
l’Estadística de Variacions Residencials, Castella 
i Lleó va tenir un saldo migratori internacional 
positiu de 190.170 habitants durant el període 
1999-2019, en comparació amb el saldo migra-
tori negatiu amb la resta del territori espanyol 
(115.175 habitants). El punt àlgid de la immigra-
ció estrangera es va produir en els anys de major 
bonança econòmica (quan el 2007 es marca el 
màxim històric, amb un saldo internacional 
positiu de 36.539 habitants), per posteriorment 
anar desaccelerant-se amb força a partir de 
2008 i tornar-se negatius en els anys de més 
virulència de la crisi (quan les sortides supera-
ven les entrades). La tornada al camí del creixe-
ment econòmic en els darrers anys ha reactivat 
els fluxos d’atracció amb l’exterior, tot i que 
encara són lluny d’assolir les xifres de l’etapa 
anterior a la crisi. D’altra banda, el saldo migra-
tori interior ha continuat sent negatiu en tot el 
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període analitzat. La immigració exterior és 
cada vegada més indispensable per renovar la 
població en edat activa. De fet, el 55,5% de la 
població d’origen estranger es troba en l’inter-
val d’edat entre 16 i 44 anys9, més del doble que 
en el cas de la població nascuda a Espanya 
(28,7%). 

Tenint en compte exclusivament als residents 
que mantenen la nacionalitat estrangera, el 
percentatge es limita al 5,9% del total de resi-
dents a la regió, sensiblement per sota de la mit-
jana espanyola (11,4%). Aquesta reducció es 
deriva del procés d’accés a la nacionalitat espa-
nyola de la població forana arrelada10, així com 
el descens dels fluxos d’entrada en l’última 
dècada. Amb tot, els creixements interanuals de 
la població estrangera van ser decisius en el 
creixement demogràfic regional experimentat 
a la regió durant la primera dècada. Entre els 

9  Aquest col·lectiu suma 110.843 persones, el 15% del total de la població regional entre 16 i 44 anys.
10  Un exemple d’això: segons les estadístiques de l’INE, entre 2013 i 2019 es van registrar 29.980 adquisicions de 
nacionalitat espanyola de residents a Castella i Lleó.

anys 2001 i 2009 aquestes variacions van con-
tribuir a un increment acumulat de 141.069 per-
sones, que va compensar la caiguda de la 
població resident de nacionalitat espanyola –per 
la contracció natural i l’emigració interior– i va 
permetre créixer la regió per primera vegada 
des dels anys quaranta del segle proppassat 
(incorporant-hi 84.096  habitants entre 2001 i 
2009). En els anys següents, el descens de les 
entrades de l’exterior i els processos de retorn, 
unit a l’agreujament de les inèrcies demogràfi-
ques, van conduir a una caiguda de la població: 
166.230  habitants menys, entre 2010 i 2020, 
resultat de la disminució de població de nacio-
nalitat espanyola (–137.106) i, en menor mesura, 
de la població estrangera (–29.124). El repunt del 
creixement de la població estrangera en els dar-
rers anys (+18.096 entre 2017 i 2020) no ha estat 
suficient per posar remei a les baixades de la 
població de nacionalitat espanyola (–50.612). 

Saldos migratoris a Castella i Lleó (1999-2019)
En nombre d’habitants

Saldo interior

Font: Padró Municipal, INE.

Saldo total Saldo exterior
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Pel que fa a la caracterització del col·lectiu 
estranger, en el padró de 2020 es comptabilit-
zen 113 nacionalitats, i són el Marroc, Romania i 
Colòmbia les nacions més rellevants (les tres 
sumen un 31% del total de residents estrangers). 
Per regions geopolítiques, Amèrica Llatina és la 
més representativa, amb el 42,5% dels estran-
gers i, a continuació, se situa el continent euro-
peu, amb un 37,5%. El continent africà, al marge 
de la immigració marroquina (11,5%) té un pes 
escàs (3,4%). La regió Àsia-Pacífic aporta un 
4,3% (la meitat procedent de la Xina) i els Estats 
Units i el Canadà tan sols un 0,7%.

Encara que en els pròxims anys se superi 
la sotragada d’una nova crisi derivada de 
la COVID-19, és poc probable que a curt o 
mitjà termini es tornin a repetir les entra-
des de població estrangera que van suc-
ceir al començament del segle xxi, i sense 
aquestes aportacions necessàries conti-
nuarà el decreixement de la població cas-
tellanolleonesa.

En funció de la projecció de l’INE, en l’horitzó 
2033, Castella i Lleó reduiria la seva població a 
2.208.551  habitants, un descens del 7,7% res-
pecte de 2020 (184.734  habitants menys), en 
comparació amb l’increment del 3,3% apuntat 
per al conjunt del país, i conjuntament amb 
Astúries, seria la comunitat autònoma que més 
població perdria. A més, l’evolució estarà mar-
cada per l’envelliment de les generacions del 
baby boom i la Transició democràtica, així com la 
contracció paral·lela de les generacions en edat 
activa. Així, seguint l’estimació de l’INE, els efec-
tius entre 35 i 49 anys disminuirien un 34,5%, i, 
al contrari, l’interval entre 65 i 84 anys augmen-
taria un 24,1%. L’empitjorament de les perspecti-
ves naturals també es reflectiria en l’estretament 
de les generacions més joves, amb un descens 
assenyalat del 23,6% de l’interval entre 0 i 
14 anys, la participació de les quals (9,7%) que-
daria superada pel grup de la quarta edat, de 80 
i més (11,1%).

Font: Padró Municipal, INE.
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Variació interanual absoluta en nombre d’habitants
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2001 -7.884 8.191
2002 -15.124 16.068
2003 -9.523 16.800
2004 -5.588 11.860
2005 -3.087 20.018
2006 -2.670 14.841
2007 -8.225 13.622
2008 -6.108 35.021
2009 -6.648 12.839
2010 -5.863 1.857
2011 -4.370 3.318
2012 -13.078 693
2013 -17.474 -8.729
2014 -7.123 -17.962
2015 -11.056 -11.682
2016 -18.030 -6.503
2017 -15.363 -6.355
2018 -17.934 1.297
2019 -15.835 6.219
2020 -16.843 10.580
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2.1.2. Estructura urbana i de 
poblament. Organització 
territorial

Castella i Lleó personifica el model territo-
rial de les regions d’interior, marcat per 
una estructura dual en què es contrapo-
sen les seves àrees urbanes –que englo-
ben el gruix de la població i les activitats 
econòmiques– i vastes àrees territorials 
rurals –despoblades i en regressió.

Castella i Lleó és la regió més extensa a Espanya 
i encapçala la classificació europea junt amb 
dues regions boreals11. Els seus 94.224 quilòme-
tres quadrats superen la superfície de 17 països 
de la Unió Europea12. No obstant això, la seva 
condició de regió més extensa, 18,6% del terri-
tori nacional, no es correspon amb la seva con-

11  Lapònia finlandesa i província de Norrbotten a Suècia (98.946 i 98.911 quilòmetres quadrats, respectivament).
12  Entre d’altres, Hongria, Portugal, Àustria, República Txeca, Irlanda, Països Baixos o Bèlgica.
13  El 67% del territori se situa per sobre dels 500 metres, i el 31,6%, dels 1.000 metres.

tribució demogràfica (5% del total de la població 
espanyola), la qual cosa es tradueix en la densi-
tat més baixa del país (25 habitants per quilò-
metre quadrat, en comparació amb els 93 de 
mitjana). Aquesta situació es deriva de les inèr-
cies històriques de despoblament en el medi 
rural i un estatus secundari en l’estructura 
urbanoterritorial del país. Les condicions geo-
gràfiques, orogràfiques i bioclimàtiques també 
han influït en la menor ocupació del territori. 
L’alçària mitjana de la regió és elevada, al voltant 
dels 800 metres13, en gran manera pel protago-
nisme de l’extens altiplà de la conca del Duero i 
les muntanyes circumdants. 

Així mateix, l’estructura territorial heretada 
d’un passat agrícola i rural, que es remunta a les 
repoblacions medievals, té una escassa viabili-
tat socioeconòmica en el present i genera ele-
vats sobrecostos a l’hora de garantir la mobilitat 
de la població i la permeabilitat dels serveis 
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públics al territori. Quant a això, Castella i Lleó 
té 2.248  municipis (el 27,6% del total d’Espa-
nya), dada que revela una estructura territorial 
atomitzada en petits municipis. De fet, la mit-
jana municipal és de 1.065  habitants el 2020 
(611 si s’hi exclouen les capitals provincials), en 
comparació amb els 5.833 de la mitjana espa-
nyola. 

La majoria dels municipis castellanolleonesos 
(80,2%) se situa per sota dels 500 habitants, un 
percentatge significativament superior a la mit-
jana espanyola (37,4%), mentre que gairebé un 
terç (32,2%) no arriba al llindar dels 100  habi-
tants. Aquests petits municipis rurals estan con-
dicionats pel despoblament i l’envelliment14. Al 
contrari, el percentatge de municipis urbans (de 
més de 10.000 habitants) i semiurbans (entre 
5.000 i 10.000 habitants) tan sols representa un 
2,7%, si bé el seu pes demogràfic s’eleva al 66,9% 
de la població.

14  La mitjana d’edat de la població als municipis de menys de 100 habitants s’eleva als 59 anys, 11 més que la mitja-
na regional.

Els municipis intermedis, entre 2.000 i 10.000 ha-
bitants, han exercit una funció clau en l’articula-
ció del territori regional, a partir de la condició de 
capçaleres o subcapçaleres comarcals. Descomp-
tant els municipis en expansió pròxims a les 
principals ciutats –i, en conseqüència, beneficiats 
pels fluxos centrífugs d’irradiació–, els municipis 
intermedis de la regió, en general, estan seguint 
la tendència de declivi de les seves àrees d’in-
fluència, la qual cosa repercuteix negativament 
en la desarticulació i despoblament del medi rural.

Malgrat la dispersió de l’estructura del 
poblament i l’extensió territorial, la distribu-
ció de la població presenta una polarització 
significativa. Un exemple d’això és que qua-
tre de cada 10 castellanolleonesos residei-
xen a les principals àrees urbanes de la regió: 
Valladolid, Lleó, Salamanca i Burgos.
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Les 10 àrees urbanes identificades15 sumen gai-
rebé 1,4 milions d’habitants16, més de la meitat 
de la població (56,9%), en tan sols un 3,4% del 
territori, cosa que es tradueix en una densitat 
elevada de 426 habitants per quilòmetre qua-
drat. Els municipis centrals es corresponen amb 
les nou capitals de província i la ciutat de Pon-
ferrada, que articula el Bierzo. Totes elles sumen 
la major part de la població de les àrees urbanes 
(80,2%). Si bé, són els municipis de l’entorn o en 
les denominades corones periurbanes –43 
municipis classificats– els que protagonitzen el 
dinamisme demogràfic més elevat, amb un 

15  En funció de la delimitació de les àrees urbanes del Ministeri de Foment l’any 2018.
16  Segons el padró de 2019, 1.365.980 habitants.

increment del 72,1% en el període 2000-2019, en 
comparació amb el descens del 2,4% en el con-
junt dels municipis centrals. 

La mida varia segons el rang de la ciutat central. 
L’àrea urbana de Valladolid se situa en la cúspide, 
amb més de 400.000  habitants. El seu dina-
misme més elevat s’explica per la seva capitalitat 
autonòmica i centralitat geogràfica, que han afa-
vorit els processos de polarització demogràfica, 
de les activitats econòmiques i els serveis d’alt 
rang. A continuació, se situen Lleó, Salamanca i 
Burgos, amb un interval de població en la forqui-

 

Ciutats centralsÀrees 
urbanes

Resta de municipis 
>10.000 habitants

Resta del territori provincial

Nombre d’habitants (padró 2019)
Variació % 2000-2019

↑Increment ↓Decreixement 
 

Corones periurbanes

Salamanca
183.965 ↑3,0% 144.228 ↓9,0%

39.737 ↑98,3%

Lleó
192.082 ↑5,8%

Burgos
177.935 ↑8,5%67.779 ↑55,6%

2114 ↑215,6%

124.303 ↓9,9 %
 

175.821 ↑7,6%

Valladolid
405.071 ↑9,4%

106.659 ↑109,2%

Ponferrada
80.485 ↑4,4%

298.412 ↓6,5%
Zamora

66.174 ↓3,4%
Sòria
39.398 ↑15,6%

Miranda de Ebro
35.522 ↓0,3%

Medina del Campo
20.510 ↑2,3%

Benavente
 17.935 ↑7,0%

Astorga
10.867 ↓12,2%

La Bañeza
10.338 ↓0,2%

Ciudad Rodrigo
12.344 ↓15,2%

Resta 
121.071 ↓14,1%

Resta 
88.430 ↓25,2%

Resta 
121.071 ↓14,7%

Resta 
49.238 ↓13,3%

Resta 
110.645 ↓6,1%

Resta 
166.229 ↓24,4%

Resta 
93.965 ↓11,0%

Resta 
67.127 ↓19,9%

Resta 
83.856 ↑1,5%

Béjar
12.739 ↓18,8%

Aranda de Duero
32.856 ↑0,4%

Palència
93.853 ↓0,7%     

Segòvia
69.273 ↑8,2%

51.674 ↓4,4%

61.406 ↓5,9%

78.412 ↓2,7%

17.599 ↑76,3%

15.811 ↑9,3%
64.674 ↑3,2%

4768 ↑46,7%

15.441 ↑11,3%

Àvila
57.744 ↑20,7%

 
 

Jerarquia urbanoterritorial a Castella i Lleó 
Àrees urbanes i municipis de més de 10.000 habitants

Font: Elaboració pròpia a partir de la classificació de les Àrees Urbanes del Ministeri de Foment.
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lla 150.000-200.000 habitants. De manera agre-
gada, aquestes quatre àrees concentren el 40% 
de la població castellanolleonesa. La resta d’àrees 
no aconsegueix superar el llindar dels 100.000 
habitants i el seu àmbit d’influència es redueix. 
Més enllà d’aquestes àrees urbanes, el nombre 
de municipis qualificats com urbans –per comp-
tar amb més de 10.000 habitants– es redueix a 
vuit exemples i, en general, la seva evolució s’ha 
caracteritzat pel decreixement o estancament 
(–1,4% de mitjana en el període analitzat). Els 
més destacats es localitzen a la província de Bur-
gos: Miranda de Ebro i Aranda de Duero (per 
sobre de 30.000 habitants). Per últim, la resta del 
territori rural, 95,8% de la superfície regional i 
1.370 municipis, tan sols representa el 36,7% de la 
població.

El declivi demogràfic durant dècades ha reper-
cutit en l’ocupació territorial. El 70% dels muni-
cipis castellanolleonesos (que equivalen també 
al 70,4% del territori) es troba en una situació de 
“desert demogràfic”, en no aconseguir superar 
el llindar dels 10 habitants per quilòmetre qua-
drat (padró de 2019), i la seva densitat mitjana 
és de tan sols 4,3 habitants. A més, aquest àmbit 
territorial ha perdut gairebé un terç de la seva 
població en les dues últimes dècades (–29,5% 
entre 2000 i 2019). A escala més gran, el despo-
blament s’aprecia de forma genèrica en els 
municipis rurals per sota dels 5.000 habitants, 
que acaparen el 93,5% de la superfície regional, 
i la densitat mitjana dels quals és de 9,1 habi-
tants per quilòmetre quadrat. 

De 0 a <10
De 10 a <15
De 15 a <20
De 20 a <25
De 25 a <50
De 50 a <75

De 75 a <100
100 i més

Densitat de població a Castella i Lleó 
Nombre d’habitants per quilòmetre quadrat (2019)

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal, INE.
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Per províncies, la situació més extrema es dona 
a Sòria, amb el 85,8% del seu territori per sota 
dels 10 habitants per quilòmetre quadrat, la 
densitat de la qual es redueix a 2,6 habitants. Els 
municipis en situació de “desert demogràfic” 
també assoleixen percentatges elevats a Burgos 
(77,3% de la superfície provincial), Palència 
(75,9%), Salamanca (72,1%) i Zamora (71,5%). En 
la resta de províncies, tot i que se situen per sota 
del percentatge mitjà regional, aquest fenomen 
sobrepassa la meitat del territori: Lleó (63,6%), 
Àvila (61,6%), Segòvia (59,4%) i Valladolid 
(55,2%). Com es pot apreciar al mapa de densi-
tat, les àrees més despoblades es localitzen en 
els àmbits perifèrics, especialment a l’orla mun-
tanyosa (a excepció d’alguns municipis serrans 
d’Àvila i Segòvia, beneficiats per l’influx de 
Madrid) i els territoris de la franja occidental de 
la Raia fronterera hispano-portuguesa.

2.1.3. L’agenda de la població 
i el reequilibri territorial com  
a prioritats estratègiques per 
a la regió 

La magnitud dels reptes sociodemogràfics 
col·loca Castella i Lleó en un moment histò-
ric transcendental, el qual exigeix mesures 
coordinades i transversals de mirada llarga.

Més encara que en altres regions espanyoles, el 
futur socioeconòmic de Castella i Lleó dependrà 
de l’esforç –mobilització de recursos– i grau 
d’adaptació –estratègies de resiliència– als rep-
tes derivats del despoblament territorial i l’en-
velliment. En aquest sentit, la Junta de Castella i 
Lleó ha promogut diverses polítiques d’acció per 
revertir o minimitzar els problemes sociodemo-
gràfics detectats, així com per millorar la cohesió 

17  Estratègia Regional de Recerca i Innovació per a una Especialització Intel·ligent de Castella i Lleó (RIS3), Estratègia 
per al Comerç de Castella i Lleó, Estratègia Autonòmica de Suport Integral al Sector Agroalimentari o Estratègia + 
Sabor de la marca de garantia “Tierra de Sabor”.
18  III Pla de Comerç, Pla d’Intervenció en el Patrimoni Cultural de Castella i Lleó, Pla de Suport a la Creació d’Empre-
ses, Pla Estratègic de Creixement i Diversificació.
19  Programes de Desenvolupament Rural.

i reequilibri territorial, que s’analitzen a conti-
nuació.

L’Agenda per a la Població de Castella i Lleó 
(2010-2020) ha suposat un avenç en la vertebra-
ció de les mesures regionals d’impuls socioeco-
nòmic que contribueixin a la millora de les 
perspectives demogràfiques de la regió, incidint 
particularment en els col·lectius sociodemogrà-
fics més vulnerables ( joves, famílies i població 
d’origen immigrant) i la potenciació de les acti-
vitats agroalimentàries i les vinculades a la valo-
ració del patrimoni cultural-natural, com a 
actius decisius per al desenvolupament rural. La 
integració de les estratègies17, plans18 o progra-
mes19 d’acció portats a terme per les diverses 
Conselleries de l’Administració autonòmica per-
segueix augmentar la coordinació –i maximit-
zar l’eficàcia dels recursos desplegats– al voltant 
de l’eix comú i transversal que representa el 
repte sociodemogràfic.

El desenvolupament econòmic i del teixit pro-
ductiu de les àrees rurals són essencials per 
combatre el despoblament. En aquesta línia, 
l’Estratègia Regional d’Emprenedoria, Innovació 
i Autònoms (2016-2020) dedica el bloc quart a 
la competitivitat rural, i preveu les següents ini-
ciatives:

•  Plans d’actuació específics per a les zones 
rurals.

•  Serveis d’informació i assessorament i de vigi-
lància competitiva en entorns rurals. 

•  Millora de la competitivitat de les empreses 
rurals per mitjà de la formació gerencial, la 
innovació en processos de gestió i la comercia-
lització digital.

•  Finançament preferent en l’àmbit rural.
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•  Potenciació dels sectors econòmics en el medi 
rural: agroalimentació, turisme, cultura, patri-
moni, hàbitat sostenible, energia i medi am-
bient.

•  Suport a la realització de plans estratègics de 
creixement i diversificació empresarial.

•  Pla Especial de Conques Mineres, incidint 
especialment en la dotació d’estructures per a 
la promoció econòmica, la digitalització, la 
diversificació, la millora competitiva sectorial, 
la promoció dels recursos endògens i el suport 
a la capacitació i reinserció de desocupats 
afectats per la reconversió.

D’altra banda, les prioritats del Programa de 
Desenvolupament Rural (2014-2020) s’han bol-
cat a promoure la competitivitat de les explota-
cions agràries, perquè generi més oportunitats 
de feina –particularment a través de la incorpo-
ració de joves i dones–, així com la modernitza-
ció de les infraestructures agràries i els regadius, 
la potenciació de la transformació, les pimes 
agroalimentàries i la producció ecològica, entre 
altres mesures.

L’escassa viabilitat de l’estructura territorial 
dominada per micromunicipis en termes de 
població requereix mesures de racionalització, 
reordenació i gestió supramunicipal. Els intents 
de comercialització no han arrelat, a excepció 
d’El Bierzo, l’únic referent comarcal operatiu 
amb funcions administratives, a diferència d’al-
tres comunitats autònomes amb una estruc-
tura territorial semblant que han apostat per 
aquestes unitats administratives intermèdies 
entre els municipis i les províncies (entre les 
regions d’interior, destaca la comercialització 
portada a terme per Aragó). 

Com a alternativa, a Castella i Lleó s’ha primat 
l’ordenació funcional basada en la gestió de ser-

20  Concretament, a través de les Mancomunitats d’Interès General (MIG), seguint la darrera terminologia emprada 
per l’Administració autonòmica.
21  En el període analitzat, 2000-2019, el medi rural de la província de Segòvia –municipis per sota dels 10.000 habi-
tants– va registrar un lleu creixement de l’1,5% de la seva població, però il·lustratiu, tenint en compte que les àrees 
rurals del conjunt de la regió van retrocedir un 15,6%.

veis. Pel que fa a això, l’ordenació territorial 
aprovada per la Llei 7/2013 va establir la figura 
de les unitats bàsiques d’ordenació i serveis del 
territori (UBOST), que en línies general es poden 
concretar a partir de les mancomunitats20 o 
associació de municipis per a la gestió de ser-
veis. Els pròxims anys seran decisius per com-
provar si es materialitza una ordenació efectiva 
en unitats supramunicipals, i s’evita així l’es-
cassa concreció o discrepàncies que van fer 
encallar altres iniciatives precedents.

Per la seva banda, a escala estatal, l’Estratègia 
Nacional davant el Repte Demogràfic estableix 
un marc propici per impulsar iniciatives de 
desenvolupament rural a la regió, en incloure 
factors crítics com ara la digitalització i impuls 
de les noves tecnologies en el sector productiu 
(com és el cas de la Indústria 4.0 en el sector 
agroalimentari), així com altres accions relatives 
a afavorir l’emprenedoria i la diversificació eco-
nòmica, la fixació i atracció de població, el reforç 
de la seva articulació i l’atenció específica dels 
col·lectius socials sensibles per a la recuperació 
de les àrees rurals ( joves, dones, migrants i 
població flotant).

L’actual crisi de la COVID-19 ha suposat un redes-
cobriment o valorització social del medi rural. En 
aquest nou escenari, Castella i Lleó parteix 
amb avantatge en considerar la seva extensió 
territorial i predomini d’àrees de baixa densitat i 
alta preservació dels valors ambientals primige-
nis. Les ingents existències d’habitatges rurals o 
la proximitat d’àrees urbanes de Madrid i País 
Basc també són recursos atractius per invertir  
i repoblar la regió. Fins al moment, Segòvia ex hi-
beix els millors resultats en els processos 
d’atracció de població. De fet, va ser l’única pro-
víncia el medi rural de la qual no va patir des-
poblament en les dues últimes dècades21. A més 
de Segòvia, les altres dues províncies contigües 
a Madrid, Àvila i Sòria, estan ben col·locades per 
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beneficiar-se dels fluxos de difusió metropoli-
tana. Així mateix, la revolució de les comunica-
cions que han portat els nous eixos de carretera 
d’altes prestacions o el desplegament de la 
xarxa d’alta velocitat, junt amb l’auge del tele-
treball, afavoreixen la incorporació de noves 
àrees del territori a aquestes dinàmiques d’im-
puls, sempre que s’asseguri una xarxa de banda 
ampla en entorns rurals.

2.2. Els transports com a 
palanca de competitivitat: 
anàlisi espacial

Castella i Lleó s’ha beneficiat del desple-
gament del sistema radial de carreteres 
d’alta capacitat i xarxa ferroviària d’alta 
velocitat, convergint en matèria d’infraes-
tructures terrestres amb les regions més 
avançades del país i d’Europa.

L’expansió de les infraestructures castellano-
lleoneses en les dues darreres dècades lligada a 
la funció de frontissa estratègica en el quadrant 
nord-oest peninsular, però també als esforços 
assumits per la regió, han permès superar l’his-
tòric endarreriment en les comunicacions inter-
regionals i la vertebració interna.

La millora de les infraestructures per carretera 
ha estat la base per potenciar nodes logístics 
regionals integrats en la Xarxa CyLoG (model de 
gestió avançada que referma l’especialització 
logística de la regió i afavoreix la competitivitat 
del teixit productiu). De cara al futur, el repte 
passa per potenciar la intermodalitat logística i 
el transport de mercaderies per ferrocarril a tra-
vés del Corredor Atlàntic.

La integració territorial ha avançat considera-
blement amb els eixos de carretera estatals i 

22  La cimera de Guarda de 2020 va establir un ambiciós projecte estratègic per a la Raia fronterera, centrat en la 
mobilitat, les infraestructures, la gestió conjunta de serveis, el desenvolupament econòmic i la cultura.

autonòmics d’alta capacitat, però encara no 
s’ha acabat. Falta concloure la connexió directa 
entre la capital autonòmica i les capitals de pro-
víncia de Lleó, Àvila i Sòria, essencial per soldar 
el territori.

L’eix central de l’autovia de Castella (A-62), que 
articula les àrees urbanes i industrials de Valla-
dolid-Palència i Burgos, constitueix l’àmbit 
més cohesionat i de més dinamisme socioeco-
nòmic de la regió. La continuïtat d’aquest eix 
cap a l’oest, més enllà de la ciutat de Sala-
manca, es difumina pel despoblament i escas-
sedat d’activitats econòmiques tractores en 
l’àmbit de la Raia fronterera hispano-portu-
guesa. Progressar en la permeabilitat de les 
comarques limítrofes, aprofitant l’impuls de la 
col·laboració entre Espanya i Portugal22, és un 
requisit per transformar aquest territori 
desenclavat en un nou territori d’oportunitats 
en ple cor de la Península Ibèrica. El desenvolu-
pament d’infraestructures de transport que 
afavoreixin l’articulació territorial segueix sent 
prioritari als territoris més perifèrics i de la 
zona límit muntanyosa de la regió. Un exemple 
d’això és la necessitat de concreció de l’autovia 
A-11 a l’est de la regió. 

La integració de les capitals regionals en la 
xarxa d’alta velocitat ha millorat sensiblement 
la comunicació amb Madrid i l’accessibilitat 
interurbana de mitja i llarga distància, la qual 
cosa augmenta les seves oportunitats socioeco-
nòmiques i atractius per a la localització de 
noves activitats. Aquest dinamisme contrasta 
amb el declivi de la xarxa ferroviària convencio-
nal, que repercuteix negativament en la verte-
bració d’extenses àrees de la regió (on el tren va 
tenir un paper essencial en el passat). Per això, a 
més de completar els traçats d’alta velocitat 
pendents, la regió té la necessitat de modernit-
zar el transport ferroviari intern de passatgers, 
potenciar els corredors de mercaderies, així com 
d’explorar noves funcions i alternatives.
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2.2.1. Transport per carretera: 
frontissa interterritorial i 
vertebració interna 

El gran desenvolupament de les infraes-
tructures de transport es comprova en el 
posicionament com a segona regió amb la 
xarxa més extensa de carreteres d’alta 
capacitat i la primera pel que fa a la distri-
bució per capita del país. Això ha contri-
buït a l’especialització de Castella i Lleó 
com a node de comunicacions i activitats 
logístiques en el quadrant nord-oest, així 
com també ha permès avançar en la 
cohesió o integració intrarregional.

La xarxa de carreteres d’alta capacitat va arribar 
als 2.475 km de longitud23 l’any 2018 (darrer any 
publicat), la qual cosa equival a 10,2  quilòme-

23  La segona comunitat autònoma, després d’Andalusia, 2.841 quilòmetres.

tres per cada 10.000  habitants, la ràtio per 
capita més elevada del país (3,7 quilòmetres és 
la mitjana nacional). En termes relatius de 
superfície, la ràtio és més discreta (2,6 quilòme-
tres per 1.000 quilòmetres quadrats, en compa-
ració amb 3,6 en el conjunt d’Espanya), en 
consonància amb la gran extensió territorial, la 
reduïda densitat demogràfica i la mida més 
petita del sistema urbà. 

Al mapa de la pàgina 27 s’aprecia la disposició 
dels principals eixos de comunicació per carre-
tera. La malla territorial està articulada a partir 
dels centres urbans rectors de la regió (Vallado-
lid, Burgos, Salamanca i Lleó) i altres nodes on 
s’entrecreuen els eixos d’alta capacitat (com 
Benavente i Tordesillas).

L’autovia de Castella (A-62) es configura com el 
principal eix regional, tant a escala interna com 

Carreteres d’alta capacitat a Castella i  Lleó vs. altres comunitats autònomes (2018)  
Quilòmetres per cada 10.000 habitants i quilòmetres per quilòmetre quadrat de superfície

Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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en les comunicacions amb l’exterior. La seva dis-
posició transversal –a mode de diagonal regio-
nal– uneix les ciutats de Burgos, Palència, 
Valladolid i Salamanca, i afavoreix les relacions 
amb les regions de gran dinamisme econòmic 
de l’entorn (País Basc i Eix de l’Ebre) i amb 
Europa a través de la frontera francesa 
d’Irun-Hendaia. Així mateix, l’A-62 o E-80, 
seguint la denominació de la xarxa europea, 
canalitza el gruix del transport de mercaderies 
de Portugal amb la resta de la Unió Europea. Tot 
això ha estimulat els processos de polarització 
urbana, industrial i econòmica en aquesta dor-
sal (particularment entre Burgos i Valladolid).

Un altre dels eixos transversals més rellevants 
és l’autovia A-66 (E-803), que vertebra de nord a 
sud les províncies de Lleó, Zamora i Salamanca. 
Un cop desapareguda la línia de ferrocarril, va 
passar a ser l’única opció per comunicar l’oest 
de la regió. L’A-66 o Ruta de la Plata s’estén de 
nord a sud, des de Gijón fins a Sevilla24, la qual 
cosa facilita les comunicacions amb Astúries, 
Galícia, Extremadura i Andalusia.

La posició estratègica de Castella i Lleó es com-
prova en els eixos radials que transcorren pel 
seu territori, que faciliten les relacions entre 
Madrid i el quadrant nord-occidental. L’A-6 entre 
Madrid i Galícia té una funció destacada en les 
comunicacions del centre i nord-oest de la regió, 
especialment per a la ciutat de Ponferrada i els 
centres intermedis o encreuaments d’autovies, 
com són Benavente (on conflueixen l’esmen-
tada A-66 i l’A-52 amb les Ries Baixes a través de 
Puebla de Sanabria i Ourense) i Tordesillas (en 
aquest nus de carreteres convergeixen a més 
l’A-62 i l’A-11). Així mateix, l’A-6 canalitza les 
comunicacions d’Àvila i Segòvia en l’òrbita de 
Madrid (a través dels ramals de l’AP-51 i l’AP-61). 
Al sector oriental de la regió, l’A-1 (E-5) connecta 

24  La segona autovia del país en longitud, 809 quilòmetres (únicament superada per l’autopista del Mediterrani o 
AP-7).
25  Des de finals de 2018, l’autopista AP-1 en el seu tram entre Burgos i Armiñón a Àlaba va quedar lliure de peatge, la 
qual cosa constitueix un avantatge competitiu per a les activitats econòmiques i beneficia els moviments pendulars 
entre Burgos i Miranda de Ebro i els fluxos amb el País Basc.
26  A través dels Plans Regionals de Carreteres, impulsats des de la Conselleria de Foment (l’últim, per al període 
2008-2020).

Burgos amb Madrid i, entremig, la ciutat 
d’Aranda de Duero i el sector oriental de Segò-
via, i continuant cap al nord per mitjà de l’AP-125 
s’accedeix al País Basc, altres comunitats de l’Eix 
de l’Ebre i França. La xarxa estatal també aporta 
corredors transversals clau per a la vertebració 
regional: l’A-50 o autovia de Salamanca-Àvila 
(A-50), l’autovia del Duero (A-11) entre Valladolid 
i Zamora, o l’autovia de la Meseta (A-67) amb 
Cantàbria, que transcorre de nord a sud per la 
província de Palència.

La política de transports autonòmica ha donat 
prioritat a les infraestructures per carretera26, 
com a instrument de cohesió social, competiti-
vitat econòmica i equilibri territorial. En aquest 
sentit, les autovies autonòmiques de Bur-
gos-Lleó (A-231) i Valladolid-Segòvia (A-601) con-
soliden la xarxa regional d’infraestructures 
d’alta capacitat. A més de les autovies autonò-
miques, les actuacions s’han centrat en la 
millora de la xarxa autonòmica, contribuint a 
una major seguretat vial i cobrint les carències 
del medi rural. 

S’han produït notables avenços quant a 
integració regional, si bé aquesta no s’ha 
finalitzat, ja que queden pendents diver-
sos eixos d’alta capacitat indispensables 
per soldar el territori.

Al mapa també hi ha un esbós d’altres eixos la 
culminació dels quals suposaria un salt qualita-
tiu en la cohesió regional, així com per soldar 
extenses àrees que en l’actualitat basculen fora 
de la regió. En aquestes circumstàncies es troba 
una bona part de l’N-122 o Eix de la Vall del 
Duero, corredor transversal peninsular que lliga 
la regió amb Portugal i Aragó. El seu desdobla-
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ment o conversió en l’autovia del Duero (A-11) ha 
permès la connexió directa entre les ciutats de 
Valladolid i Zamora, però encara falta acabar la 
major part dels trams a les províncies de Valla-
dolid i Sòria –i entremig l’àrea d’Aranda de Duero 
o sud de la província de Burgos–, així com la 
seva continuïtat cap a l’oest o connexió trans-
fronterera amb Portugal –a través d’Alcañices, a 
Zamora. L’altre eix inconclús és l’autovia Valla-
dolid-Lleó (A-60), la conclusió de la qual escur-
çaria sensiblement la durada dels viatges entre 
les ciutats o pols econòmics més destacats de la 
regió. Així mateix, la construcció d’un tram d’au-
tovia de 23,5  quilòmetres entre l’A-50 i l’A-6 
suposaria un avenç significatiu en la connexió 
directa entre Valladolid i Àvila i, en conseqüèn-
cia, una major integració d’aquesta província 
amb la resta de la regió.

2.2.2. Les comunicacions per tren: 
desenvolupament de l’alta 
velocitat i funció de frontissa 
interterritorial 

L’alta velocitat ha col·locat Castella i Lleó 
en l’avantguarda de les comunicacions a 
Europa. La regió ha aprofitat la seva localitza-
ció geogràfica en el quadrant nord-oest per 
connectar les seves ciutats. Els pròxims aven-
ços requereixen ampliar la xarxa d’alta velo-
citat sense descuidar prioritats estratègiques, 
com són la integració amb Portugal a través 
del Corredor Atlàntic mixt (passatgers-mer-
caderies), la interconnexió intrarregional i 
l’aprofitament dels potencials turístics per a 
la recuperació de línies en desús. 

Font: Elaboració pròpia 

XARXA DE CARRETERES D’ALTA CAPACITAT A CASTELLA I LLEÓ

Font: Elaboració pròpia. 
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La xarxa d’alta velocitat de les comunitats del 
quadrant nord-oest d’Espanya s’articula a partir 
de Valladolid i els nodes ferroviaris de Medina 
del Campo i Olmedo, que ocupen una posició 
central en el sistema radial del país. L’arribada 
de l’AVE a Valladolid l’any 2007 va marcar una 
fita en les comunicacions i el posicionament de 
la regió. L’any 2020, les ciutats de Segòvia, Valla-
dolid, Palència i Lleó disposen de serveis AVE i 
s’interconnecten a través de la línia d’alta velo-
citat operativa entre Madrid i Lleó. Si es conside-
ren els serveis d’altes prestacions (trens Alvia 
que aprofiten el traçat de la LAV Madrid-Valla-
dolid), la llista de ciutats s’amplia a set, en 
incloure-hi Burgos, Salamanca i Zamora. 
D’aquesta forma, Àvila i Sòria són les dues úni-
ques capitals de província fins al moment sense 
connexió a la xarxa d’alta velocitat. En els prò-
xims anys, en el marc de prolongació de les 
línies d’alta velocitat d’ample internacional cap 
a les comunitats del nord-oest, s’ampliaran els 
serveis AVE a Burgos i Miranda de Ebro en la 
línia que enllaça amb la Y basca, y Zamora en la 
LAV amb Ourense; també es produiran avenços 
significatius en la LAV Palència-Cantàbria i la 
LAV Lleó-Astúries (amb la imminent obertura 
del túnel de Pasajes). 

D’aquesta manera, l’expansió d’alta velocitat 
afavoreix la connexió de les ciutats castellano-
lleoneses amb Madrid, però també la seva inter-
connexió i les relacions estratègiques –en el 
transport de viatgers, així com de mercaderies i 
logística– amb les comunitats de Galícia, Astú-
ries, Cantàbria i el País Basc. No obstant això, la 
concreció d’altres eixos prioritaris per a la regió 
s’ha postergat en el temps i no se n’espera la 
culminació a curt termini. En aquestes circums-
tàncies es troben l’eix entre Valladolid i Sala-
manca i la frontera de Portugal (bàsic per a la 
integració de la regió en el Corredor Atlàntic), 
l’extensió de la LAV de Lleó fins a Galícia passant 

27  Dins de la Xarxa Europea, denominat Corredor Prioritari núm. 7, dibuixa una diagonal que integra la Península 
Ibèrica amb França i Alemanya (des de Lisboa fins a Mannheim). En forma de diagonal, el Corredor Atlàntic travessa 
tota la regió des de Fuentes de Oñoro, a la frontera amb Portugal, fins a Miranda de Ebro, al límit amb el País Basc.
28  Proper a Porto, és el port més important de contenidors i de càrrega Ro-Ro de Portugal.

per Ponferrada, i l’accés de les capitals d’Àvila i 
Sòria a la xarxa d’alta velocitat.

El rang jeràrquic superior i el posicionament en 
els eixos ferroviaris atorga una connectivitat 
més elevada en transport per tren a les ciutats 
de Valladolid, Lleó, Burgos, Salamanca, Segòvia i 
Àvila, tant a través dels serveis d’altes presta-
cions com per mitjà dels serveis de mitja distàn-
cia i regionals en les línies convencionals. 
Apostar per les comunicacions intrarregionals 
en tren passa per reforçar la interconnexió d’alta 
velocitat entre les capitals regionals a través de 
serveis llançadora –tipus Avant–, però també 
reforçar els serveis de mitja distància i regionals 
(amb trens més moderns i més freqüències), 
particularment en els eixos de Valladolid-Àvila, 
Valladolid-Zamora, Lleó-Ponferrada i Salamanca- 
Àvila.

La connexió amb Portugal en una línia d’alta 
velocitat mixta (passatgers-mercaderies) és un 
dels grans reptes estratègics per a la regió, que 
n’augmentaria el valor estratègic en el Corredor 
Atlàntic27 i en les comunicacions amb Portugal, 
Europa i el món (a través dels grans hubs de 
transport europeus). Els ports pròxims del cen-
tre-nord de Portugal, Leixões28, Aveiro i Figueira 
da Foz, i de la cornisa cantàbrica (Avilés, Gijón, 
Santander i Bilbao) són la sortida natural a 
les mercaderies castellanolleoneses. La integra-
ció ferroviària en el Corredor multiplicaria les 
possibilitats logístiques i d’atracció d’activitats 
econòmiques. Els grans eixos ferroviaris trans-
fronterers, combinats amb les denominades 
autopistes marítimes, marcaran l’agenda de les 
polítiques de transport a Europa i Espanya. Per 
tot això, resulta prioritari el desenvolupament 
de l’eix transfronterer Valladolid-Salamanca- 
Aveiro, modernitzant el transport a ambdós 
llocs de la frontera (amb l’electrificació de les 
vies i el desenvolupament de serveis d’altes 
prestacions).
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A més d’un nou traçat d’ample internacional 
entre Valladolid i Aveiro, la inclusió de Lleó amb 
una línia fins a Vigo, l’impuls efectiu del trans-
port de mercaderies en el Corredor Atlàntic 
estarà lligat amb els resultats que s’obtinguin 
en l’adaptació de les vies (per a trànsit mixt i 
trens de fins a 750 metres de longitud) i la inter-
modalitat de les plataformes logístiques (a tra-
vés de les terminals intermodals o ports secs).

Més enllà de la xarxa radial d’altes prestacions que 
connecta les ciutats de Castella i Lleó amb Madrid 
i altres regions del nord i nord-oest, el transport 
ferroviari ha perdut rellevància. El transport per 
carretera ha concentrat els esforços de l’Adminis-
tració central i autonòmica, augmentant l’hege-

29  Com a la resta del país, el transport ferroviari de mercaderies segueix estant infradesenvolupat. El tren només 
representa un 1,8% del total del tràfic de mercaderies terrestre d’Espanya.

monia de l’automòbil en els desplaçaments diaris 
pendulars o els viatges interregionals, i la pèrdua 
de pes del tren és encara més significativa en el 
transport de mercaderies29. 

Els plans d’infraestructures de l’Estat han dedi-
cat molt poc interès a la millora de la xarxa con-
vencional, en detriment del transport ferroviari i 
la capil·laritat territorial. En aquest context, no 
s’ha planificat la recuperació i adaptació de vies 
en desús de gran interès regional, com ara el fer-
rocarril de la Ruta de la Plata, que fins als anys 
vuitanta vertebrava tot l’oest del territori (des 
de Lleó fins a Béjar, i entremig Benavente, 
Zamora i Salamanca). El traçat d’aquesta línia i 
altres en desús –recollides en el mapa 

Xarxa d’alta velocitat i altes prestacions a Castella i Lleó

Font: elaboració pròpia a partir de 
dades del Ministeri de Foment i Adif
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d’aquesta pàgina– reflecteix el protagonisme 
que va exercir el tren en el dinamisme dels 
nuclis intermedis i capçaleres rurals, i com la 
seva desaparició ha influït en el declivi i despo-
blament d’extenses àrees de la regió. 

A més de la xarxa convencional d’ample ibèric, 
la regió disposa de la línia Feve en les contrades 
del Cantàbric, que uneix Lleó i Bilbao, coneguda 
com ferrocarril de La Robla, que transcorre pel 
nord de les províncies de Lleó, Palència i Burgos. 
Malgrat la seva reobertura l’any 1993, el futur de 
la línia és incert, tant pel cessament del trans-

30  Combinada amb la via fluvial de creuers entre Barca de Alba i Porto, i unida per tren amb la ciutat de Patrimoni de 
la Humanitat de Salamanca (en la línia de Fuentes de Oñoro-Salamanca).

port de mercaderies de carbó i l’activitat tèr-
mica com per la limitada competència del servei 
de viatgers en comparació amb l’automòbil. La 
combinació del transport de viatgers amb la 
funció turística és una de les millors opcions per 
revertir aquest declivi. En aquest sentit, la inte-
gració de l’Expreso de La Robla en el tren turístic 
transcantàbric marca la pauta que cal seguir 
per rescatar de l’oblit altres vies. Així, la línia a 
Les Arribes de Salamanca i el seu enllaç amb la 
vall del Duero a Portugal30 serviria per amalga-
mar una regió turística transfronterera molt 
atractiva a Europa. Valladolid-Ariza és una altra 

Castella i Lleó al Corredor Atlàntic europeu
Xarxa ferroviària transeuropea i ports atlàntics 

CASTELLA I LLEÓ AL CORREDOR ATLÀNTIC EUROPEU
XARXA FERROVIÀRIA TRANSEUROPEA I PORTS ATLÀNTICS 
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de les línies amb potencial, especialment per 
mitjà d’un tren turístic del vi que connectés les 
localitats i les bodegues de Denominació d’Ori-
gen (D. O.) Ribera del Duero. En primera instàn-
cia, es podria recuperar el trajecte Valladolid-Aranda 
de Duero, i més a llarg termini plantejar-se tota 
la regió vitivinícola del riu Duero (denominaci-
ons del Duero i Toro), a les províncies de Sòria, 
Burgos, Valladolid i Zamora, combinant deman-
des turístiques i de mobilitat sostenible per a la 
població local31. La tornada al funcionament fer-
roviari de la resta de línies resulta més com-
plexa, en gran manera, pel desmantellament de 
les vies o les dificultats tècniques per aprofitar 

31  Com una alternativa a la saturada N-122, que a través d’un transport ferroviari modern canalitzés els intensos 
fluxos pendulars que es produeixen en aquesta àrea d’influència de la capital vallisoletana. 
32  Amb 424,9 quilòmetres, Castella i Lleó és la regió amb més vies verdes del país.

els antics traçats incompatibles amb un trans-
port modern. De fet, gran part dels trams 
d’aquestes línies s’han reconvertit en vies ver-
des32, un format turístic i d’oci en auge.

2.2.3. El transport de mercaderies: 
dimensió logística de Castella  
i Lleó

La posició estratègica de la regió en les comuni-
cacions de l’Arc Atlàntic, oest i centre peninsular 
ha esperonat el desenvolupament del transport 
de mercaderies per carretera. Tenint en compte 

Línies ferroviàries en desús o desmantellades a Castella i Lleó
LÍNIES FERROVIÀRIES EN DESÚS O DESMANTELLADES A CASTELLA I LLEÓ
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Font: Elaboració pròpia.
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les dades de l’any 2019, el volum de mercaderies 
transportades va superar els 146  milions de 
tones, cosa que representa un 9,5% del conjunt 
del país, gairebé el doble del pes demogràfic de 
la regió (5,1%). Aquesta funció nodal en els inter-
canvis s’aprecia en l’especialització en el trànsit 
interregional (43,8% del total de les mercaderies 
transportades en la regió), significativament per 
sobre de la mitjana espanyola (22,7%), i la parti-
cipació de la qual equival al 18,3% del volum 
total del trànsit interregional del país.

El tràfic de mercaderies va decaure sensible-
ment durant la crisi econòmica (–49% entre 
2007 i 2013) i, malgrat el creixement dels darrers 
anys (24,7% entre 2013 i 2019), encara no s’han 
recuperat els nivells previs (el tràfic de 2019 és 
un 36,4% inferior al màxim assolit el 2007). 
Aquesta disminució del volum transportat s’ex-
plica per la contracció experimentada pel tràfic 
intern o intrarregional (–49,4% entre 2007 i 

33  En funció de la informació proporcionada per la Xarxa CyLoG (www.CyLoG.es), la gran mida del sector logístic de 
la regió s’aprecia en les seves més de 40.000 empreses a la regió (que equivalen al 8% del total del país).

2019), mentre que la caiguda del tràfic inter-
regional ha estat més moderada (–9,9%). Pel 
que fa al tràfic internacional, ha mantingut el 
seu volum amb un lleuger increment de l’1,3% 
entre 2013 i 2019, encapçalant el creixement 
dels darrers anys (+31,7% entre 2013 i 2019), tot i 
que en termes absoluts té un volum modest 
(2,5% del tràfic de 2019).

L’èxit aconseguit del model regional de 
gestió logística publicoprivada de la Xarxa 
CyLoG comprèn un actiu de gran valor per 
a la regió.

La logística és una activitat essencial per a Cas-
tella i Lleó, perquè a més del seu pes econòmic33, 
afavoreix els intercanvis comercials i la vocació 
exportadora i la competitivitat dels sectors 
estratègics de la regió (liderat per l’automoció i 
l’agroalimentari), n’augmenta les sinergies 

Transport de mercaderies per carretera a Castella i Lleó (2019)
Tipus de desplaçaments (TM i %)
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intrasectorials i intersectorials i millora l’eficièn-
cia i la cadena de valor productiva.

Conscient d’aquesta importància, l’Administra-
ció autonòmica ha impulsat la xarxa de plata-
formes logístiques CyLoG com a palanca per 
desenvolupar el transport de mercaderies al ter-
ritori, proporcionant servei avançats i especialit-
zats a les empreses34 (especialment útils per a 
les pimes, amb més dificultats per aplicar els 
seus sistemes logístics). L’eficàcia del model de 
gestió CyLoG s’aprecia en l’encertada combina-
ció de la iniciativa pública, el finançament mixt 
i la gestió privada, i en la integració de les princi-
pals infraestructures i serveis logístics de la 
regió dins d’una mateixa marca de reconegut 
prestigi.

Els enclavaments logístics de la Xarxa CyLoG es 
localitzen en les principals àrees urbanes i 
encreuaments de les xarxa de transports (vegeu 
l’anterior mapa de carreteres). Pel que fa a això, 
destaquen els centres de transport de Vallado-
lid, Burgos, Lleó, Salamanca, Palència, Àvila i 
Benavente. La xarxa s’ampliarà amb el projectat 
centre logístic de Ponferrada, que mirarà d’apro-
fitar la seva avantatjosa localització en les 
comunicacions amb Galícia, així como dinamit-
zar el teixit econòmic d’El Bierzo. Així mateix, 
per impulsar el transport de mercaderies ferro-
viari i aprofitar els avantatges que brinda el Cor-
redor Atlàntic, en el marc de la Xarxa CyLoG, la 
regió està impulsant la creació de la Plataforma 
Logístic-Intermodal de Salamanca. 

34  Centrals de compres, societats logístiques, aplicacions tecnològiques i traçabilitat, finestreta única del transport, 
entre altres serveis.
35  Concretament, Valladolid, l’aeroport més destacat de la regió, se situa en el lloc 32 de la classificació de passatgers 
el 2019 (d’un total de 49), Lleó en el 38, Salamanca en el 42 i Burgos en el 43.
36  L’any 2007, l’oferta de vols internacionals de Ryanair a Valladolid incloïa les destinacions de París, Londres, Milà i 
Brussel·les.
37  L’aeroport de Burgos es va inaugurar el 2008, per la qual cosa la variació analitzada compren el període 2008-
2019. El creixement relatiu és notable per la modesta xifra de partida (13.037 passatgers l’any 2008), però l’augment 
absolut és modest (17.687 passatgers el 2019) i ha retrocedit un 50,1% respecte del màxim aconseguit el 2011.

2.2.4. Transport aeri: un mitjà 
complementari

El transport aeri a la regió és limitat. 
L’oferta d’infraestructures aèries a Caste-
lla i Lleó contrasta amb una escassa 
demanda i reduïdes connexions aèries 
exclusivament d’àmbit nacional.

Els quatre aeroports operatius a la regió només 
sumen 350.659 passatgers l’any 2019 (origen i des-
tinació), un 0,13% del total de passatgers de la 
xarxa d’Aena. El trànsit aeri es va desplomar des-
prés de la crisi econòmica. El nombre de passatgers 
va retrocedir un 52,6% entre 2007 i 2019 (el màxim 
es va assolir el 2007, amb 739.849 passatgers).

Els aeroports de la regió ocupen posicions endar-
rerides en la jerarquia de la xarxa Aena35, dins de 
la categoria de petits aeroports d’interior espe-
cialitzats en vols domèstics, bàsicament amb 
Barcelona. Els vols internacionals oferts per la 
companyia de baix cost Ryanair36 a Valladolid van 
desaparèixer després de la crisi econòmica.

Valladolid es configura com l’aeroport regional, 
en concentrar el gruix del trànsit de passatgers 
(74,9% del total registrat entre 2004 i 2019), 
d’acord amb la seva posició central i major pes 
de la seva població i activitats econòmiques. El 
segueixen a gran distància Lleó (15,8% dels pas-
satgers al període 2004-2019), Salamanca 
(6,4%) i, per últim, Burgos (2,9%). Exceptuant 
Burgos (increment del 35,7%37), els aeroports de 
la regió van experimentar descensos significa-
tius en el període 2007-2019: –72,8% Salamanca, 
–59,2% Lleó i –51,4% Valladolid.
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L’escàs trànsit de passatgers s’explica perquè la 
regió no compta amb fluxos massius de tipus 
turístic, per la reduïda massa crítica de població 
local i per la preponderància del tren d’alta velo-
citat en les relacions interregionals de la llarga 
distància i l’automòbil amb les comunitats veï-
nes. La relativa proximitat del hub aeroportuari 
de Barajas facilita les comunicacions internacio-
nals i les connexions aèries amb les regions més 
perifèriques. Així mateix, altres aeroports de 
l’entorn són més competitius en destinacions i 
freqüències i, en conseqüència, redueixen la 
capacitat de creixement dels aeroports regio-
nals que entren en la seva òrbita d’influència 
(són els casos de Bilbao respecte de Burgos i 
d’Astúries en relació amb Lleó).

De l’anàlisi d’aquestes dades es desprèn que els 
quatre aeroports operatius de la xarxa d’Aena a 
Castella i Lleó resulten una oferta excessiva, o una 
sobredotació, tenint en compte la limitada massa 
crítica de la demanda de transport aeri a la regió.

La continuïtat dels factors limitants, unit a l’ex-
pansió de la xarxa d’alta velocitat, dificulten el 

desenvolupament del trànsit aeri, que en els 
pròxims anys difícilment recuperarà el nivell 
assolit en els anys precrisi. Les opcions de futur 
del transport aeri passen per seguir mantenint 
l’actual oferta local dels quatre aeroports, o 
reforçar l’estatus d’aeroport regional de Vallado-
lid. aquesta segona opció requeriria potenciar 
connexions nacionals (tant en destinacions 
com en vols regulars) i, de forma més ambiciosa, 
amb els hub aeroportuaris europeus (Londres, 
París, Frankfurt i Amsterdam), i en paral·lel 
millorar les comunicacions per carretera i trans-
port interurbà de l’aeroport de Villanubla amb 
les capitals castellanolleoneses.

2.3. Processos econòmics

Aquest capítol aborda l’estudi dels principals 
fonaments microeconòmics a Castella i Lleó, per 
la qual cosa es comparen una sèrie d’indicadors 
regionals amb les seves contrapartides en l’àm-
bit nacional. D’aquesta manera, es desenvolu-
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pen els aspectes en què la regió aconsegueix 
resultats destacats respecte de la resta d’Espa-
nya i on encara hi ha marge per aconseguir 
millors rendiments.

El PIB per capita de Castella i Lleó se situa per 
sota de la mitjana nacional i, tot i que encara es 
troba lluny de la mitjana europea i de les re-
gions europees més pròsperes, s’observa certa 
aproximació a la mitjana espanyola. El nivell de 
secularització de la regió ha augmentat consi-
derablement els últims anys gràcies a les bran-
ques d’activitats immobiliàries i al comerç, la 
reparació, el transport i l’hostaleria, que, a més, 
han estat les que han contribuït de manera més 
notable al creixement del Valor Afegit Brut (VAB, 
d’ara endavant) de la regió en el període 2001-
2019. El pes de la indústria a Castella i Lleó és 
superior al de l’agregat nacional, on destaca la 
indústria manufacturera. Tanmateix, l’agricultura, 
la construcció i la indústria van ser els sectors 
més castigats durant la crisi i van ser els que 
més valor afegit han destruït, si bé els darrers 
anys han començat a recuperar-se.

El ritme de creació d’ocupació a Castella i Lleó 
s’ha vist alentit els darrers anys, mentre que el 
nombre d’aturats ha començat a augmentar. 
Com a resultat, la taxa d’activitat ha caigut, cosa 
que implica que alguns treballadors passin a ser 
inactius. Part de la disminució de la taxa d’acti-
vitat és a causa de les característiques demo-
gràfiques de la regió (molt envellida). En aquest 
senti, les polítiques d’ocupació de Castella i Lleó 
haurien de tenir en consideració el comporta-
ment demogràfic de la regió, i, per tant, reforçar 
l’oferta laboral per a col·lectius amb dificultats 
d’inserció laboral, com ara els joves qualificats, 
els aturats de llarga durada o les dones.

Així mateix, Castella i Lleó és una comunitat molt 
exportadora, amb una potent indústria automo-
bilístic de gran especialització, tant a escala na -
cional com internacional. El sector de l’automòbil 
és responsable de gran part del comerç de la 

38  Les dades de comptabilitat de l’any 2019 es corresponen amb l’avenç publicat per l’INE el juliol de 2020; no són 
dades definitives.

regió, no només de forma directa, sinó també de 
forma indirecta a causa de les cadenes de valor 
que envolten la indústria. La dependència res-
pecte del sector de l’automòbil col·loca la comu-
nitat en una situació vulnerable, especialment 
davant la conjuntura de crisi provocada pel coro-
navirus, que ha afeblit l’activitat industrial. En 
aquest sentit, convé reforçar la indústria i moder-
nitzar-la, millorant l’especialització en branques 
potents, amb gran pes a Castella i Lleó.

2.3.1. Creixement i convergència

Castella i Lleó va representar el 4,8% del PIB nacio-
nal el 201938, mantenint el pes observat els últims 
tres anys. No obstant això, entre els anys 2000 i 
2019, el pes del PIB sobre el nacional ha disminuït 
0,7 punts percentuals (p. p.). Amb tot, l’economia 
castellanolleonesa va experimentar en aquest 
període un creixement anual mitjà del 2,7%, i es va 
passar dels 35.718 milions d’euros a inicis de segle 
als 59.487 milions el 2019. Aquest ritme de creixe-
ment és inferior al del conjunt 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 1.245.331 milions d’euros el 2019. 

En mesurar el creixement del PIB en termes de 
preus constants del 2015, s’observa que l’econo-
mia de Castella i Lleó ha registrat un desenvolu-
pament econòmic variat en tot el període, si bé 
s’ha comportat de forma molt similar a l’espa-
nyola. Durant els anys previs a la crisi va créixer 
lleugerament per sota de la mitjana espanyola. 
Posteriorment, la crisi de 2008 va copejar una 
mica menys fort l’economia castellanolleonesa, 
amb un descens del 3,2% respecte del 3,8% nacio-
nal. No obstant això, la crisi de l’any 2012 va ser 
més intensa: 3,7% de descens en comparació 
amb el –3,0% del conjunt nacional. El procés 
posterior de recuperació econòmica de la regió 
no ha arribat als ritmes de la mitjana espanyola, i 
s’ha mantingut la diferència entre totes dues 
economies. El 2019 l’economia de Castella i Lleó 
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va créixer a un ritme de l’1,1%, mentre que l’agre-
gat nacional ho va fer al 2,0%.

El PIB per capita de Castella i Lleó es troba 
per sota de la mitjana nacional, tot i que 
s’ha produït una aproximació entre 
aquests durant els últims anys.

El PIB per capita39 de Castella i Lleó es troba per 
sota de la mitjana nacional, tot i que s’ha regis-
trat una aproximació entre ells durant els últims 
anys. El creixement del PIB regional durant el 
període 2000-2019 ha estat inferior a la mitjana 
nacional (2,7% anual en el primer cas, 3,5% en el 
segon); a més, acompanyat d’un creixement 
inferior de la població castellanolleonesa en 
comparació amb la mitjana espanyola, que ha 
registrat fins i tot una disminució (–0,2% en el 
primer cas, 0,8% en el segon). En termes abso-
luts, l’any 2000 la renda per capita de Castella i 
Lleó va ser un 9,9% més baixa que la nacional 
(14.407 euros respecte dels 15.996), mentre que, 
el 2019, la renda per capita castellanolleonesa es 

39  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.

va situar en els 24.791 euros, un 6,4% per sota 
de la mitjana nacional (26.482 euros). 

El PIB per capita de Castella i Lleó encara es 
troba lluny de la mitjana europea i de les 
regions europees més pròsperes. Mentre 
s’observa una certa aproximació a la mit-
jana espanyola en el període 2000-2019, no 
es percep convergència amb la renda per 
capita dels països europeus ni amb la de les 
principals economies regionals europees.

Quan es compara el comportament de la regió 
en perspectiva europea, s’observa que el PIB per 
capita de Castella i Lleó es troba per sota de la 
mitjana de la UE-28 en tot el període  2000-
2019. Tanmateix, s’observen dues tendències en 
la sèrie. En primer lloc, des del 2000 fins al 2009, 
quan es va produir certa aproximació entre les 
rendes per capita, sobretot en aquest últim any. 
En segon lloc, des de l’inici de la crisi, quan el PIB 
per capita castellanolleonès es va tornar a allu-
nyar de la mitjana europea fins al 2015, moment 

Creixement del PIB (a preus constants) a Castella i Lleó i a Espanya (2000-2019)
En % de variació anual
 

Font: Comptabilitat Regional d’Espanya. Revisió Estadística 2019 (INE).
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en què va tornar a recuperar-se lleugerament. 
Amb tot, la renda per capita va ser un 22,5% infe-
rior a la mitjana de la UE-28 l’any 2019. A més, la 
renda per capita de Castella i Lleó se situa lluny 
dels nivells de les 10 regions més pròsperes 

d’Europa, concretament un 68,0% per sota el 
2018 (última dada disponible), i no s’observa cap 
convergència entre aquesta regió i les més pròs-
peres a Europa durant tot el període analitzat. 
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El nivell de terciarització de la regió ha 
augmentat en els darrers anys gràcies a 
les activitats immobiliàries i al comerç, la 
reparació, el transport i l’hostaleria.

L’estructura econòmica productiva de Castella i 
Lleó es caracteritza per un nivell de terciarització 
inferior a la mitjana espanyola; aquest sector és el 
que més presència té en l’economia de la regió, 
característica comuna a les economies desenvolu-
pades. El 2019, les activitats del sector terciari van 
representar un 69,6% del VAB castellanolleonès, 
5,5 p. p. menys que al conjunt d’Espanya (75,1%). 
No obstant això, l’avenç de la terciarització ha 
estat significatiu, atès que va créixer 9,5  p.  p. a 
Castella i Lleó en el període  2000-2019, mentre 
que la mitjana espanyola s’ha incrementat 
9,4 punts en el mateix període. Dins de les bran-
ques que formen el sector serveis castellanolleo-
nès destaquen Administració pública, sanitat i 
educació, que representa el 21,7% del VAB regional 
de 2019 en comparació amb el 17,8% d’Espanya 
(+0,2 p. p. en el període), i comerç, reparació, trans-

port i hostaleria, que va generar el 20,4% del VAB, 
mentre que en la mitjana nacional va ser del 23,7%, 
la qual cosa mostra el creixement d’1,8 p. p. en el 
període. En tercer lloc, es col·loca la branca que 
més ha crescut en la regió en el període: activitats 
immobiliàries, que va generar l’11,3% del VAB regio-
nal, dues dècimes per sobre de la mitjana nacional, 
amb un creixement de 5,3 p. p. en el període. 

El pes de la indústria a Castella i Lleó és 
superior al de l’agregat nacional, i destaca, 
sobretot, la indústria manufacturera 
(16,3% del VAB de la regió de 2019).

El pes de la indústria castellanolleonesa és 
superior al de l’agregat nacional (un 20,1% del 
VAB respecte del 15,9%), i ha experimentat una 
disminució inferior entre els anys 2000 i 2019 
(–2,6 p. p. respecte del –4,6 p. p.). Dins de les 
branques industrials, destaca la manufacturera, 
que va representar el 16,3% del VAB regional el 
2019, respecte del 12,2% de la mitjana espanyola. 
La indústria manufacturera castellanolleonesa 

Estructura del VAB a preus constants per sectors (2000-2019)
En % sobre el total

2000 2019

Font: Comptabilitat Regional d’Espanya. Revisió Estadística 2019 (INE).
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no ha perdut pràcticament pes en el període 
2000-2019 (–0,2  p.  p.), significativament infe-
rior a la pèrdua experimentada en la mitjana 
nacional (–4,3  p.  p.). El pes de la indústria 
extractiva és inferior a Castella i Lleó, que s’ha 
igualat pràcticament a la mitjana nacional 
(3,8% i 3,7%, respectivament). En ambdós casos, 
el pes d’aquesta indústria es va veure reduït 
entre 2000 i 2019, si bé la caiguda ha estat més 
gran en el cas de Castella i Lleó (–2,5  p.  p. en 
comparació amb un –0,3 de l’agregat nacional). 

El sector agrícola i ramader castellanolleonès 
supera la mitjana nacional (3,4% en compara-
ció amb el 2,9% l’any 2019). No obstant això, 
des de l’any 2000, ha patit una pèrdua de 
2,6 p. p., molt superior a la que ha experimen-
tat la mitjana espanyola (–0,4  p.  p.). Final-
ment, el sector de la construcció a Castella i 
Lleó mostra una presència més gran en l’eco-
nomia de la regió en comparació amb la mit-
jana nacional (6,8% en comparació amb el 
6,2%), conseqüència de la caiguda inferior des 
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de l’any 2000 (pèrdua de 3,2 p. p i 4,3 p. p., res-
pectivament). 

El sector d’activitats immobiliàries va ser 
el més destacat en termes de creixement 
mitjà anual a Castella i Lleó en el perío- 
de  2000-2019, seguit per les activitats 
artístiques recreatives i d’entreteniment i 
el sector d’activitats financeres i d’assegu-
rances.

En termes de creixement mitjà anual, el sector 
de l’economia de Castella i Lleó que més ha 
destacat en el període  2000-2019 ha estat el 
d’activitats immobiliàries, amb un increment 

del 4,4% anual, lleugerament per sobre de la 
mitjana nacional (4,2%). Les activitats artísti-
ques, recreatives i d’entreteniment van aug-
mentar un 2,3% anual, per sota de la mitjana 
espanyola (2,5%), mentre que el sector d’activi-
tats financeres i d’assegurances es col·loca en 
el tercer lloc (1,8%, tan sols una dècima per 
sota del país). Els únics sectors de l’economia 
castellanolleonesa que van anotar taxes nega-
tives van ser el de la construcció (–1,1%, sem-
blant al de la mitjana nacional, de –1,0%), així 
com el sector de l’agricultura i ramaderia, que 
va retrocedir de forma més intensa (–1,9% en 
comparació amb l’increment del 0,9% en el 
total del país). 

Agricultura, ramaderia i pesca
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Els sectors que han contribuït de forma 
més notable al creixement del VAB de Cas-
tella i Lleó durant el període 2001-2019 
han estat les activitats immobiliàries, el 
comerç, la reparació, el transport i l’hosta-
leria, i l’Administració pública, l’educació i 
la sanitat. Al contrari, l’agricultura, la cons-
trucció i la indústria van ser els sectors 
més castigats durant la crisi i van ser els 
que més valor afegit han destruït, si bé els 
darrers anys han començat a recuperar-se.

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. Entre 2001 i 
2019, tres són els sectors que han concentrat el 
84,1% de la variació històrica del VAB de Caste-
lla i Lleó. En primer lloc, el sector d’activitats 
immobiliàries, que explica el 35,3% de la varia-
ció total de la sèrie. La segueix la branca del 
comerç, reparació, transport i hostaleria, que va 

aportar el 26,9% de la variació total, i, en tercer 
lloc, l’Administració pública, educació i sanitat, 
que ocupa el 21,9%. Al contrari, l’agricultura i la 
ramaderia, la construcció i la indústria extrac-
tiva van ser els sectors més castigats durant la 
crisi, i, en conseqüència, els que més valor afe-
git han destruït en el període 2001-2019 
(–8,6%, –8,1% y –7,2%, respectivament). No obs-
tant això, en els darrers mesos s’han començat 
a mostrar senyals incipients de recuperació.

2.3.2. Mercat de treball

L’evolució de l’ocupació a Castella i Lleó 
en els darrers anys s’ha caracteritzat per 
un alentiment en el ritme de creació 
d’ocupació.

D’acord amb les dades de l’Enquesta de Població 
Activa (EPA) de 2019, la població ocupada a Castella 
i Lleó va arribar a les 990.800 persones, dada que 
representa un creixement anual del 0,8% en com-
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paració amb l’any anterior. Aquesta xifra suposa un 
alentiment del ritme de creixement de l’ocupació 
en la regió, i els nivells precrisi encara no s’han recu-
perat (al voltant del milió d’ocupats). Per la seva 
banda, la població ocupada en el conjunt d’Espanya 
va augmentar a un ritme del 2,3%, assolint, 
d’aquesta manera, el nivell d’ocupats de 2006, en 
l’entorn dels 19,8  milions d’efectius. L’ocupació 
crea da a Castella i Lleó ha evolucionat a la par que la 
creada en el conjunt nacional des de 2002. No obs-
tant això, a partir de 2016, el ritme de creixement de 
l’ocupació d’ambdues economies es va distanciar, 
deixant Castella i Lleó una mica més endarrerida. 

La taxa d’ocupació de la població en edat 
de treballar a Castella i Lleó se situa en el 
66,4%. Malgrat que no s’assoleix l’objectiu 
del 75% proposat en l’Estratègia Europa 
2020, se situa per sobre de la mitjana 
espanyola (64,3%).

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’ocupació es troba el 
requisit d’augmentar la taxa d’ocupació fins al 
75,0% (mesurada com el nombre de persones ocu-
pades d’entre 20 i 64 anys, entre la població d’edats 
compreses en aquesta franja). El 2019, la taxa 
d’ocupació per a la població de Castella i Lleó com-
presa entre aquestes edats era del 66,4%, una 
xifra per sota dels objectius de l’Estratègia Euro-
pea 2020, però superior a la mitjana espanyola 
(64,3%). Addi cionalment, és la dotzena comunitat 
autònoma amb una proporció d’empleats més 
gran respecte al total de la població (entre 20 i 64 
anys). Sense conèixer les dades del darrer any 
abans de la finalització d’aquesta estratègia, pot 
afirmar-se que ni Espanya ni Castella i Lleó han 
pogut assolir els objectius en matèria d’ocupació 
malgrat que la regió estigui millor col·locada 
que la mitjana nacional.

40  La taxa d’activitat es mesura com a percentatge de població activa respecte del total de població en edat de tre-
ballar (els qui tenen 16 anys o més).

La taxa d’activitat de Castella i Lleó ha dismi-
nuït lleugerament en els darrers cinc anys, 
situant-se en el 54,8% el 2019 (3,8  punts 
inferior a la mitjana del conjunt nacional). 
Aquesta diferència s’ha mantingut cons-
tant en el temps com a conseqüència de les 
característiques demogràfiques de la regió.

L’any 2019, Castella i Lleó va ser la tercera comu-
nitat autònoma amb una taxa més baixa d’acti-
vitat40, per darrere d’Astúries i Galícia, 
concretament del 54,8%, 3,8 punts per sota de 
la mitjana nacional. A més, la seva evolució al 
llarg dels últims anys ha seguit la mateixa ten-
dència que la del conjunt del país. Així, la taxa 
d’activitat castellanolleonesa ha disminuït  
0,2 p. p. des de l’any 2014, de manera semblant 
a la reducció experimentada per la mitjana 
espanyola (–1  punt en comparació amb 2014).

Cal destacar que, si s’analitza la taxa d’activitat 
com la proporció d’actius respecte de la població 
compresa entre els 16 i 64 anys, els resultats són 
diferents. En aquest cas, la taxa d’activitat de Cas-
tella i Lleó supera lleugerament la mitjana espa-
nyola (75,2% en comparació amb el 75,0% del 
conjunt nacional). La diferència entre les dues 
taxes posa de manifest l’envelliment demogràfic 
de Castella i Lleó, per sobre de la mitjana nacional 
(si no s’hi incorpora la població més gran de 
64  anys en els càlculs, la taxa d’activitat de la 
regió augmenta considerablement). En aquest 
sentit, les polítiques d’ocupació han de centrar 
els esforços a prendre mesures que millorin la 
taxa d’activitat, tenint sempre en compte les 
dinàmiques demogràfiques de la regió.

Tot i la incorporació més elevada de la 
dona al mercat laboral, la taxa d’activitat 
femenina a Castella i Lleó es va situar el 
2019 en el 49,1%, gairebé 12 p. p. per sota 
de la taxa d’activitat masculina de la regió.
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Per col·lectius, la taxa d’activitat41 de les dones a 
Castella i Lleó ha crescut 3,1  p.  p. en els darrers 
10  anys (1,3  p.  p. més que el conjunt del país). 
D’aquesta manera, la taxa d’activitat se situa en el 
49,1% el 2019 (53,3% és la mitjana nacional). Per la 
seva banda, la taxa d’activitat dels homes, malgrat 
ser superior a la de les dones, ha disminuït en el 
temps i s’ha reduït en 2,4 p. p. des de 2009 a Cas-
tella i Lleó (4,4 p. p. de caiguda en la mitjana espa-
nyola) i s’ha situat en el 60,8% el 2019 (el 64,3% a 
Espanya). S’observa el mateix comportament en 
analitzar les taxes d’activitat de la població que té 
entre 16 i 64 anys per sexes. Les dones de la regió 
registren en aquest cas un augment de 4,6 p. p. 
en els darrers 10 anys, i situen la taxa d’activitat en 
aquesta franja d’edat en el 69,6% el 2019 (70,1% a 
Espanya). Mentrestant, la taxa d’activitat mascu-
lina a Castella i Lleó mostra una lleugera caiguda 
de 0,1 p. p. des de 2009 (–2 punts a Espanya), de 
manera que assoleix el nivell del 80,6% (el 79,9% 
en el conjunt nacional).

D’aquesta manera, i independentment del pro-
blema demogràfic de la població castellanolleo-
nesa, la crisi va provocar, d’una banda 
l’a bandonament de la inactivitat i la incorporació 
al mercat laboral d’una gran part de les dones 
espanyoles i castellanolleoneses, en un intent per 
compensar la caiguda dels ingressos de la llar, 
mentre que els homes van abandonar l’activitat, 
desanimats per la situació del mercat laboral. 

Les dades d’ocupació de Castella i Lleó 
mostren que, mentre que el nombre 
d’ocupats s’ha mantingut relativament 
constant en els darrers anys, el nombre 
d’aturats ha disminuït com a conseqüèn-
cia del trànsit cap a la inactivitat. En 
aquest sentit, les polítiques actives d’ocu-
pació han d’orientar-se a fomentar l’activi-
tat a la regió.

A Castella i Lleó, el lleuger augment del nombre 
d’ocupats (0,8% interanual el 2019), així com 
una reducció més gran en el nombre de desocu-

41  Mesurada com a proporció d’actius respecte del total de població més gran de 16 anys.

pats (–3,6% el 2019), s’ha traduït en una caiguda 
del nombre d’actius i, en conseqüència, de la 
taxa d’activitat. La reducció del nombre d’atu-
rats té com a causa la seva transició cap a la 
inactivitat per motius educacionals, la jubilació 
o el desànim en la recerca de feina. Aquesta cai-
guda en les xifres d’activitat ha tingut la seva 
repercussió en la taxa d’atur, que es va situar en 
l’11,6% el 2019 (2,5  p.  p. inferior a la mitjana 
espanyola). Malgrat haver assolit ja nivells pre-
vis a la crisi, al mercat laboral de Castella i Lleó 
segueix havent-hi 130.400  persones que no 
estan treballant encara que ho volen fer. 

Castella i Lleó ha de reforçar les polítiques 
actives d’ocupació orientades als més joves 
de la regió, ja que és el grup d’edat amb 
més dificultat per a la inserció laboral.

Per grups d’edat, la regió, com passa en el total 
nacional, mostra una distribució desigual en ter-
mes d’atur. Els individus menors de 25 anys tenen 
la taxa més gran de desocupació (29,5%), la qual 
cosa implica que un de cada tres joves a la regió 
es troba aturat malgrat que vol treballar, xifra 
semblant a la que s’observa en la mitjana nacio-
nal (32,5%). No obstant això, lluny queden les 
dades de 2014, quan es va assolir el màxim histò-
ric de desocupació juvenil a Castella i Lleó, amb 
un de cada dos joves a l’atur (50,4% en compara-
ció amb el 53,2% en la mitjana espanyola).

Per la seva banda, els majors de 55 anys són el 
col·lectiu que té una taxa d’atur més baixa, amb 
una xifra del 10,0% a Castella i Lleó i del 12,2% a 
Espanya. Els adults entre 25 i 55 anys tenen una 
taxa d’atur del 10,7%, inferior a la mitjana espa-
nyola (12,9%). En conclusió, les dades posen de 
manifest la dificultat de la inserció laboral per 
als més joves de la regió, així com una estabilitat 
d’ocupació superior per a les persones d’edat 
més avançada.

D’aquesta forma, la taxa d’atur dels joves menors 
de 25 anys triplica la dels individus d’edats supe-
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riors. El problema d’inserció laboral dels joves 
deriva en un altre d’igual calibre o superior, que 
és la “fugida de cervells”. En termes relatius, Cas-
tella i Lleó és la comunitat autònoma amb les 
xifres més grans de sortides de joves a altres 
comunitats, amb un balanç especialment defici-
tari en aquells amb estudis superiors42. 

Castella i Lleó és la sisena comunitat autò-
noma amb un nombre més gran d’aturats 
de llarga durada, que representen el 45,3% 
dels aturats de la regió, xifra superior a la 
mitjana espanyola (44,3%).

En comparació amb la resta de regions espanyo-
les, Castella i Lleó presenta una alta proporció 
d’aturats de llarga durada43, i arriba a la sisena 
posició de la classificació de les comunitats en 
aquesta variable el 2019, lleugerament per 

42  González-Leonardo, M., i Gay, A. L. (2019): Emigración y fuga de talento en Castilla y León. BAGE: Boletín de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles, (80), 14. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6847569
43  Es consideren aturats de llarga durada els treballadors que fa més d’un any que cerquen feina de manera activa 
i, per tant, que estan registrats a les oficines d’ocupació.

sobre del conjunt nacional. D’aquesta manera, 
el 45,3% dels castellanolleonesos aturats fa més 
d’un any que es troben en situació de recerca 
activa d’ocupació; és a dir, gairebé la meitat dels 
aturats de la regió són de llarga durada (lleuge-
rament per sobre de la mitjana nacional, amb el 
44,3%). 

Els sectors que van generar més ocupació 
a Castella i Lleó el 2019 van ser l’Adminis-
tració pública, educació i sanitat (25,5% 
dels ocupats), comerç i hostaleria (25,2%) i 
indústria manufacturera (16,3%).

En desagregar l’ocupació per sectors, s’observen 
diferències entre aquells que concentren la pro-
porció més gran de treballadors a Castella i Lleó 
i en la mitjana nacional. Així, a la regió, destaca 
sobretot l’Administració pública, educació i 
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sanitat, que suposa el 25,5% del total d’ocupats 
de la regió, lleugerament per sobre de les dades 
que mostra la mitjana nacional (22,3%). A més, 
aquest sector és el que més ha vist incrementat 
el seu nombre de treballadors en els darrers 
10 anys, concretament en 2,4 p. p. El sector del 
comerç i l’hostaleria mostra una proporció 
d’ocupats semblant a l’anterior (25,2%), però per 
sota de la mitjana nacional (29,4%). En tercer 
lloc, lluny del pes dels anteriors sectors, però 
quatre punts per sobre de la mitjana nacional, 
es troba la indústria manufacturera, amb el 
16,3% dels ocupats de la regió (en comparació 
amb el 12,6% de la mitjana nacional). Aquests 
tres sectors sumen el 67% dels treballadors de 
Castella i Lleó, 2,7 punts més del que represen-
ten en la mitjana nacional. 

Hi ha dues característiques estructurals del 
mercat de treball rellevants per la seva incidèn-
cia sobre la productivitat del treball i per l’efi- 
ciència 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 s’hi porten a terme, amb la finalitat de 
detectar fenòmens de sobrequalificació o 
infraqualificació. Una assignació eficient dels 
recursos suposaria que els llocs que requerei-
xen una qualificació bàsica quedessin coberts 
per treballadors amb aquest tipus de forma-
ció. Per contra, els llocs més avançats pel que 
fa a complexitat de tasques i intensitat tecno-
lògica quedarien coberts per treballadors amb 
un elevat nivell de qualificació. La sobrequalifi-
cació comporta costos, tant en termes indivi-
duals (derivats de la insatisfacció laboral) com 
col·lectius (s’està expulsant del mercat laboral 
gent molt formada que no rendibilitza la 
inversió feta en educació). D’altra banda, la 
infraqualificació és un llast per a la productivi-
tat de les empreses i compromet greument la 
seva competitivitat.

2.  El pes relatiu, tant en el gruix de l’economia 
com en cadascun dels sectors de l’activitat, de 
les diferents tipologies de llocs de treball. 
D’aquesta manera, no n’hi ha prou que els 
requisits del lloc de treball encaixin amb la 
formació del capital humà que l’ocupa, sinó 
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que resulta essencial per a una economia que 
aspira a competir en l’economia del coneixe-
ment disposar d’una presència significativa 
de llocs de treball de qualitat coberts per capi-
tal humà d’elevada qualificació.

El quadre de la pàgina següent resumeix l’ana-
tomia dels aparellaments entre qualificació i 
requisits teòrics del lloc de treball, així com els 
riscos o les disfuncions associats a cada situació.

El mercat de treball de Castella i Lleó 
reflecteix un model productiu sustentat 
en sectors i activitats poc intensius en 
coneixement. A més, tan sols el 48,1% de 
les persones ocupades a la regió s’ajusta 
als nivells de formació-ocupació requerits 
pel lloc de feina, cosa que reflecteix un 
grau de sobrequalificació i infraqualifica-
ció superior al de la mitjana nacional que 
convé corregir.

El 2019, el 42,8% dels ocupats a Castella i Lleó 
treballaven en llocs que requerien una qualifi-
cació bàsica (treballadors de serveis i comerç, 
operaris i treballadors no qualificats), en com-
paració amb el 37,4% en ocupacions mitjanes 
(administratius, tècnics i professionals de 
suport) i el 19,8% de feines en llocs de qualifica-
ció avançada (directius, científics i tècnics). 
Aquests percentatges són inferiors als que mos-
tra la mitjana espanyola (42,6%, 34,9% i 22,5%, 
respectivament), cosa que posa de manifest un 
model productiu sustentat en sectors i activi-
tats poc intensius en coneixements.

En aquest sentit, menys de la meitat dels caste-
llanolleonesos adequa la seva formació a les 
necessitats del lloc de treball (el 48,1%, davant del 
51,6% de la mitjana espanyola). D’una banda, el 
37,9% de les persones ocupades de la regió té una 
formació superior a l’exigida per al seu lloc de tre-
ball, semblant a la mitjana espanyola (36,5%). De 
l’altra, el 14% de les persones ocupades té un 
nivell d’educació inferior al requerit, davant de 

Font: Calculat a partir de l’Enquesta de Població Activa (INE).
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l’11,9% de la mitjana nacional. Aquests resultats 
impliquen que la sobrequalificació, com la infra-
qualificació, són lleugerament superiors a la 
regió en comparació amb la mitjana nacional.

Si tenim en compte la feina que es porta a 
terme, els desajustos més grans en termes d’in-
fraqualificació succeeixen en la direcció i gerèn-
cia d’empreses, tant públiques com privades, en 
què el 39,6% de les persones ocupades té una 
formació inferior a la requerida, de les quals el 
14,3% tenen únicament un nivell educatiu baix 
(fins a la primera etapa de la secundària). En el 
conjunt d’Espanya, la mitjana es troba per sota 
(35,1%). D’altra banda, destaca també la infra-
qualificació entre els treballadors qualificats del 
sector primari, tant a Castella i Lleó (el 64,3% de 
les persones ocupades del sector té una educa-
ció bàsica quan seria necessària una formació 
mitjana) com en el conjunt del país (66,5%).

Quant a la sobrequalificació, els desajustos més 
grans succeeixen entre els operadors d’instal·la-

cions i maquinària i els treballadors d’ocupa- 
cions elementals, on el 45,1% i el 33,7% de les 
persones ocupades té una formació superior a 
la requerida per al lloc de treball. En el conjunt 
d’Espanya, la sobrequalificació en aquests sec-
tors és del 41,5% i del 35,1%, respectivament. 

Així mateix, convé analitzar el pes de l’ocupació 
en les diferents branques d’activitat i la seva 
correspondència amb el nivell de formació dels 
seus treballadors. Les dades revelen que el 52,7% 
de les persones ocupades a Castella i Lleó el 
2019 van treballar en sectors d’intensitat tecno-
lògica mitjana-alta, un percentatge semblant al 
de la mitjana espanyola (53,3%). 

En termes de sobrequalificació i infraqualifica-
ció, d’una banda, el 12,2% de les persones ocupa-
des de la regió té una formació alta i es troba en 
activitats que requereixen una intensitat tecno-
lògica mitjana-baixa (semblant al de la mitjana 
espanyola, 12,5%). D’altra banda, l’11,4% de les 
persones ocupades té un nivell educatiu baix i 

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors i requeriments 
del lloc de treball 

Requeriments teòrics del lloc de treball

Bàsics Mitjans Avançats

Nivell educatiu 
del treballador

Baix

Aparellament correcte, 
però problemàtic si 
afecta el gruix dels 

treballadors d’un sector o 
empresa

Combinació més o menys 
moderada de problemes 
com els que s’indiquen a 

l’esquerra i la dreta

Greus carències de 
productivitat en aquell 

sector o empresa

Mitjà
Combinació més o menys 
moderada de problemes 
com els que s’indiquen a 

dalt i a sota

Aparellament correcte, 
però problemàtic si el seu 

pes no contribueix a 
reforçar l’aparellament 

de més qualitat

Combinació més o menys 
moderada de problemes 
com els que s’indiquen a 

dalt i a sota

Alt
Greus disfuncions del 

sistema educatiu

Combinació més o menys 
moderada de problemes 
com els que s’indiquen a 

l’esquerra i la dreta

Aparellament correcte, 
però problemàtic si 

afecta pocs treballadors 
d’un sector o empresa

Font: Afi.
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realitza activitats laborals que requereixen una 
intensitat tecnològica alta (davant del 10,9% de 
la mitjana nacional).

Per sectors, els problemes de sobrequalificació 
més destacats es produeixen en les branques 
de la indústria manufacturera, on el 28,3% dels 
ocupats han cursat formació universitària. 
Molt de prop, trobem el comerç i l’hostaleria i 
el sector de la construcció, en què el 27,9% i el 
23,2% de les persones ocupades ha completat 
estudis superiors, respectivament. Aquests 
percentatges es troben per sota dels que pre-

senta la mitjana nacional (28,7%, 28,0% i 24,4%, 
respectivament).

Pel que fa al fenomen de la infraqualificació, 
destaca el sector de transport i emmagatze-
matge, amb un 60,6% de llocs ocupats per 
treballadors amb una qualificació més baixa 
que la requerida per al lloc, així com la indús-
tria de construcció de maquinària (53,9%). En 
comparació amb el conjunt nacional, aquests 
percentatges es troben per sobre de la mit-
jana espanyola (52,8% i 52,9%, respectiva-
ment).

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors
i requeriments del lloc de treball a Castella i Lleó (2019) 
En % respecte del total d’ocupats 

Requeriments teòrics del lloc de treball
Bàsics Mitjans Avançats

Nivell educatiu 
del treballador

Baix 20,3 12,3 0,6

Mitjà 13,6 9,6 1,1

Alt 8,8 15,5 18,1

Nota: Les ocupacions recollides a l’EPA segons CNO-2011 s’han agrupat seguint criteris de requeriments 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 l’Enquesta de Població Activa (INE).
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D’aquesta anàlisi es poden extreure diverses 
conclusions sobre els reptes als quals s’enfronta 
Castella i Lleó per dinamitzar el mercat laboral 
de la regió, que es resumeixen a continuació:

•  Castella i Lleó és la tercera comunitat autò-
noma amb una taxa més baixa d’activitat (de 
16 i més anys), per darrere d’Astúries i Galícia. 
Això es deu al fet que la població castellano-
lleonesa tendeix a la inactivitat laboral, per 
motius demogràfics (alt percentatge de 
població d’avançada edat que es jubila) o per 
l’efecte desànim en la recerca de feina. En 
aquest sentit, resulten necessàries reformes 
estructurals al mercat laboral que promoguin 
la creació d’ocupació d’acord amb les caracte-
rístiques ocupacionals de la població de la 
regió, amb l’objectiu d’incentivar la tornada a 
l’activitat dels inactius desanimats, fixar la 

44  Font: https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Economia/es/Plantilla100Detalle/1284250105595/Programa/1284713187749/
Comunicacion

població regional activa i millorar la captació 
de població en altres territoris, contrarestant 
així l’efecte de l’augment de població longeva.

 –  Una opció per afavorir l’activitat podria ser 
fomentar l’autoocupació, com es recull en 
l’Estratègia d’Emprenedoria, Innovació i 
Autònoms que promou el govern autonòmic 
de la regió44. L’objectiu primordial és aconse-
guir el creixement econòmic de Castella i 
Lleó, millorant la competitivitat de les 
empreses regionals i dels seus emprenedors, 
a través del foment de l’emprenedoria, la 
innovació, la transferència de tecnologia i 
l’especialització dels sectors econòmics prio-
ritaris per a la comunitat.

•  Castella i Lleó té una alta proporció de joves 
qualificats que emigren cap a altres regions, 
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com a conseqüència de les dificultats d’inserció 
laboral a què s’enfronten a la mateixa regió.

 –  Entre altres iniciatives, amb l’objectiu de 
reduir l’emigració de joves, així com pro-
moure la repoblació de les zones rurals, les 
universitats de Castella i Lleó podrien oferir 
pràctiques en l’entorn rural. Un exemple de 
referència podria ser el programa “Desafío” o 

45  Font: https://www.unizar.es/noticias/la-universidad-de-zaragoza-y-la-dpz-lanzan-un-proyecto-piloto-de-practicas- 
en-empresas-e

“Erasmus rural”, iniciat per la Diputació de 
Saragossa en col·laboració amb la Universi-
tat de Saragossa45.

•  Castella i Lleó ha de reforçar les polítiques 
d’ocupació adreçades als col·lectius amb més 
dificultats d’inserció laboral, entre els quals 
destaquen els aturats de llarga durada i les 
dones.

Aparellaments entre qualificacions dels treballadors i intensitat  
tecnològica de les branques d’activitat a Castella i Lleó (2019)
En % respecte del total d’ocupats 

Intensitat tecnològica

Mitjana-baixa Mitjana-alta

Nivell educatiu del 
treballador

Baix 21,8 11,4

Mitjà 13,3 11,1

Alt 12,2 30,3

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

mitjana-baixa

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

mitjana-alta:
2. Indústries extractives, refinació de petroli, indústria química, farmacèutica, indústria del cautxú i matèries 
plàstiques, subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, subministrament d’aigua, gestió de 
residus. Metal·lúrgia.
3. Construcció de maquinària, equipament elèctric i material de transport. Instal·lació i reparació industrial.
6. Transport i emmagatzematge. 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’Enquesta de Població Activa (INE).
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 –  Conscient d’aquesta situació, dins de l’Estra-
tègia d’Ocupació Rural i Local, la Junta de Cas-
tella i Lleó ha impulsat recentment un 
programa per oferir ocupació a 1.500 aturats 
en zones rurals, promovent la seva contracta-
ció per a la realització d’obres de posada a 
punt d’instal·lacions i infraestructures cultu-
rals dedicades a rellançar el turisme un cop 
superada la crisi del coronavirus46. Amb 
aquesta iniciativa, a més de promoure l’ocu-
pació, es prova de reactivar econòmicament 
el medi rural a través d’activitats culturals 
que respectin el patrimoni natural i les tradi-
cions populars dels petits municipis.

46 Font: https://www.portalparados.es/iniciativa/castilla-y-leon-impulsa-un-programa-para-ofrecer-empleo-a-1-500-parados- 
del-ambito-rural/
47 Font: https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284216489702/Programa/ 
1284527527155/Comunicacion#:~:text=La%20II%20Estrategia%20Integrada%20de,conjunci%C3%B3n%20con%20
otro%20de%20los

 –  La taxa d’activitat de les dones castellanolleo-
neses és significativament inferior a la mas-
culina, trobant-se fins i tot per sota de la de 
les seves homòlogues en el conjunt nacio-
nal. Per aquest motiu, la inclusió laboral 
femenina és un dels pilars de les polítiques 
d’ocupació del Govern de Castella i Lleó. Així, 
l’objectiu del Pla d’Igualtat i Conciliació és la 
promoció de la igualtat en l’accés, la perma-
nència i la promoció en la feina, parant espe-
cial atenció a sectors i dones amb més 
dificultat d’inserció i de conciliació laboral, 
familiar i educativa47.
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Font: Afi, calculat a partir de l’Enquesta de Població Activa (INE).
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2.3.3. Sector exterior

Castella i Lleó presenta una obertura 
comercial inferior a la de la resta del con-
junt nacional. Tanmateix, és una comuni-
tat 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.

Castella i Lleó presenta una taxa d’obertura 
comercial inferior a la del conjunt espanyol. 
Segons dades del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, la regió va registrar un flux comercial de 
26.798 milions d’euros el 2019, cosa que va supo-
sar una taxa d’obertura del 45,0% del PIB, per 
sota del 49,2% assolit per Espanya. En perspec-
tiva històrica, aquest resultat s’ha mantingut en 
gairebé tot el període analitzat (2000-2019), 
excepte en els anys 2000 i entre 2015 i 2017, quan 
la taxa d’obertura castellanolleonesa es trobava 
per sobre l’espanyola. La comparativa entre 
importacions i exportacions suggereix que Cas-
tella i Lleó és una regió principalment exporta-
dora, com es desenvolupa amb més profunditat 
a continuació.

El volum d’exportacions de Castella i Lleó 
supera al d’importacions en la major part 
del període analitzat. D’aquesta manera, 
la taxa de cobertura regional supera el 
llindar del 100% (119% el 2019), la qual 
cosa evidencia la capacitat exportadora 
de l’economia de Castella i Lleó.

La taxa de cobertura exterior (que calcula el pes 
que tenen les exportacions sobre les importa-
cions) confirma que l’economia castellanolleo-
nesa és significativament més exportadora que 
importadora. L’indicador a escala regional s’ha vist 
incrementat notablement en els darrers 10 anys, 
ja que ha passat del 97,9% l’any 2000 al 119,0% el 
2019. Així mateix, la sèrie de Castella i Lleó segueix 
per sobre de la mitjana espanyola durant tot el 
període analitzat. Aquest fet implica que la 
balança comercial de la regió ha estat positiva des 
que va superar el llindar del 100%, a diferència de 
la balança comercial nacional on, malgrat haver 
mostrat una millora en la capacitat exportadora, 
segueixen prevalent les importacions. La tendèn-
cia creixent de la taxa de cobertura es deu en part 
a la reducció de les importacions, fruit de la crisi 
domèstica de l’economia regional, en particular, 
però també de l’espanyola en general (ja que les 
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Nota: Les dades del 2019 són provisionals.
Font: Calculat a partir de Comptabilitat Regional d’Espanya (INE), Datacomex i ICEX.
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caigudes en renda nacional contenen les compres 
procedents de l’exterior).

La balança comercial de Castella i Lleó 
segueix sent positiva des de fa més de 
10 anys, i ha assolit màxims històrics en els 
darrers cinc anys. 

La balança comercial de Castella i Lleó segueix 
sent positiva des de l’any 2001 (a excepció de 
l’any 2005, quan es va produir un retrocés en les 
exportacions). El 2019, el superàvit comercial de 
Castella i Lleó era de més de 2.300 milions d’eu-
ros, una xifra lleugerament inferior a l’assolida el 
2016 (més de 3.600 milions d’euros), però encara 
una de les més altes en la sèrie històrica per a la 
regió (tercer superàvit màxim històric), i que va 
suposar el 3,9% del PIB de la comunitat castella-
nolleonesa. Cal destacar la caiguda interanual en 
el volum, tant de les exportacions de la regió 
(–4,9%) com de les importacions (–7,3%) el 2019. I 
és que, des que es van experimentar màxims his-
tòrics en les exportacions el 2016, els dos indica-
dors han patit un alentiment en els seus ritmes 
de creixement. La supremacia de les exporta-
cions en comparació amb les importacions fa 
que la balança comercial es mantingui en positiu.

Destaquen les exportacions de la indústria 
automobilística, que representen el 45,6% 
del total d’exportacions de Castella i Lleó i el 
15% de les exportacions espanyoles del sector.

Quant a les exportacions de productes, desta-
quen les de la indústria de l’automòbil, que ocu-
pen gairebé la meitat d’exportacions de Castella 
i Lleó (el 45,6% del total de 2019). La segueixen 
les semimanufactures i els aliments, amb el 
21,5% i el 14,7% del total, respectivament. Així, 
entre els tres grups engloben el 81,8% del valor 
exportat per Castella i Lleó. 

Tot i que el saldo comercial ha canviat significa-
tivament des de l’any 2000, la classificació per 
productes gairebé no ha variat. El pes de la 
indústria automobilística era del 57,5% a comen-
çaments de segle, 11,9 p. p. per sobre del pes de 
2019, encapçalant també la llista. A aquest pro-
ducte li seguien novament les exportacions de 
semimanufactures, amb el 20,2% del total de 
l’any 2000 (21,5% el 2019). En tercer lloc, es col-
locaven els béns d’equipament, amb un 11,0% de 
les exportacions, percentatge semblant a l’ob-
servat el 2019 (11,8%), si bé en aquest any va que-
dar en quarta posició.
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Font: Calculat a partir de Comptabilitat Regional d’Espanya (INE), Datacomex i ICEX.
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Balança comercial de Castella i Lleó (2000-2019) 
Milions d’euros i variació interanual 

Nota: Les dades del 2019 són provisionals.
Font: Calculat a partir de Datacomex, ICEX.
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Amb l’objectiu d’analitzar el grau d’especialitza-
ció de les exportacions de Castella i Lleó en com-
paració amb el total nacional, s’ha generat un 
indicador48 a partir del quocient entre el pes 
sobre el total d’exportacions regionals i la seva 
contrapartida a escala nacional. D’aquesta 
manera, quan el resultat superi la unitat, indi-
carà que el sector a la regió es troba més 
especia litzat que la mitjana nacional.

D’acord amb aquesta anàlisi, l’economia castella-
nolleonesa es troba altament especialitzada en 
el sector de l’automòbil, ja que l’índex d’especia-
lització és del 2,99. Dins d’aquest conjunt de pro-
ductes cal destacar l’exportació d’automòbils, 
que el 2019 va ascendir a 4.764 milions d’euros i 
va representar el 32,7% del total d’exportacions. 
Per la seva banda, la partida de components d’au-
tomòbil també va ser significativa, amb un volum 
de vendes de més de 1.878 milions d’euros (12,9% 
del total exportat per la regió).

El grau d’especialització de Castella i Lleó en el 
sector automobilístic és significatiu no tan sols 
en l’àmbit nacional, sinó que també en l’interna-
cional és una de les regions més rellevants per a 
la indústria. La regió disposa de quatre plantes de 
fabricació d’automòbils: Renault (Valladolid i 

48  L’índex d’especialització s’obté dividint el percentatge de les exportacions que un sector representa en una unitat 
geogràfica inferior, en aquest cas, Castella i Lleó, entre el percentatge d’aquest sector en la unitat geogràfica més 
gran amb què es compara, Espanya. Quan el resultat de l’índex és superior a la unitat, el sector és més representatiu 
a la regió que a la mitjana nacional. Si és inferior a la unitat, expressa el contrari.
49  Disponible a: https://invertirencastillayleon.com/sectores-y-empresas/automocion/ 

Palència), Grup Fiat-Iveco (Valladolid) i Nissan 
(Àvila), considerades com algunes de les plantes 
automobilístiques més productives a Europa49. 
De fet, produeixen el 20% dels vehicles que es 
fabriquen a Espanya i són responsables del 15% 
de les exportacions espanyoles del sector, acu-
mulant més de 6.642 milions d’euros en expor-
tacions el 2019 i posicionant-se com la tercera 
comunitat autònoma exportadora d’automòbils, 
per darrere de Catalunya (22% del total exportat 
per Espanya) i la Comunitat Valenciana (16%).

La resta de sectors no mostren un índex d’espe-
cialització superior a la unitat, la qual cosa 
reflecteix que la seva especialització és inferior 
a la mitjana espanyola. No obstant això, els sec-
tors de semimanufactures i alimentació són 
molt importants per a l’economia castellanolleo-
nesa, tant en termes d’exportacions (21,5% i 
14,7%, respectivament) com de VAB (la indústria 
manufacturera representa el 16,3% del VAB de 
2019 i el total de la indústria el 20,1%, mentre 
que l’agricultura i la ramaderia representen el 
3,4% del total). En aquest sentit, les polítiques 
de desenvolupament empresarial haurien de 
posar el focus en la millora de l’especialització 
d’aquests sectors, amb l’objectiu de guanyar efi-

Exportacions de Castella i Lleó per sector econòmic (2019)

Font: calculat a partir de dades de Datacomex.

Pes sobre les 
exportacions 2000 2019 Variació 

2000-2019
Índex  

d’especialització (2019)
Ind. automòbil 57,5% 45,6% –1,9% 2,99
Semimanufactures 20,2% 21,5% 1,3% 0,87
Aliments 7,2% 14,7% 7,5% 0,88
B. d’equipament 11,0% 11,8% 0,9% 0,58
Manufactures consum 1,6% 3,5% 1,8% 0,34
Altres mercaderies 0,7% 1,4% 0,7% 0,94
Mat. primeres 1,3% 1,0% –0,2% 0,43
B. consum durador 0,5% 0,5% –0,1% 0,31
Prod. energètics 0,0% 0,1% 0,0% 0,01
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ciència en la diversificació de l’activitat econò-
mica de la regió.

Castella i Lleó és una regió primordial-
ment exportadora amb una forta depen-
dència del mercat europeu, especialment 
de França, que acapara un quart del total 
d’exportacions de la regió.

L’anàlisi de la destinació de les exportacions de 
Castella i Lleó posa de manifest la concentració 
de les vendes a la Unió Europea (un 79,6% del 
total). Tanmateix, com passa en altres regions 
espanyoles, es comença a apreciar una lleugera 
orientació cap a altres economies, en detriment 
de les europees. N’és una prova que, l’any 2000, 
la Unió Europea era la destinació del 89,1% de 
les exportacions castellanolleoneses. En canvi, 
el continent asiàtic amb prou feines represen-
tava el 2,5% de les exportacions de la regió l’any 
2000, mentre que el 2019 van suposar el 6,0% 
del total. En el cas d’Amèrica del Nord, la quota 
també s’ha incrementat i ha passat de l’1,2% 
l’any 2000 al 2,6% el 2019. En referència a la 
Unió Europea, destaca França, amb el 25,4% del 

total d’exportacions. A més distància, hi trobem 
Bèlgica (10,3%), Portugal (8,4%), Itàlia (7,6%) y el 
Regne Unit (7,2%). En aquest sentit, no s’ha de 
perdre de vista el desenvolupament del brexit, ja 
que un acord dur pot ser crític per a alguns sec-
tors exportadors (per exemple, el del vi).

La importància del sector automobilístic a 
Castella i Lleó també s’observa entre les 
importacions, sent claus els components 
d’automòbils, així com la maquinària des-
tinada a la mateixa indústria.

Pel que fa a les importacions per sector, el 
33,6% dels productes demandats per Castella i 
Lleó de l’exterior el 2019 procedeixen de la 
indústria de l’automòbil, entre els quals des-
taquen els components d’automòbils, necessa-
ris en la cadena de muntatge de les empreses 
del sector (3.530 milions d’euros, amb un pes del 
28,8% del total importat). 

Després del sector automobilístic, el 25,8% de 
les importacions són béns d’equipament. Entre 

Exportacions de Castella i Lleó per país de destinació (2019)
En % sobre el total. Deu primers països

Font: Calculat a partir de Datacomex.

30

15

20

25

10

5

0

25,4

10,3
8,4 7,6 7,2

5,9

2,6 2,5 2,3 2,3

Fr
an

ça

A
le

m
an

ya

B
èl

g
ic

a

Po
rt

u
g

al

R
o

m
an

ia

It
àl

ia

R
eg

n
e 

U
n

it

EU
A

Pa
ïs

o
s 

B
ai

xo
s

Po
lò

n
ia

0

5

10

15

20

25

30

25,4
10,3
8,4
7,6
7,2
5,9
2,6
2,5
2,3
2,3

69489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   5669489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   56 6/7/21   12:406/7/21   12:40



57L ' 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  C a s t e l l a  i  L l e ó :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

aquest conjunt de productes destaquen les 
importacions de maquinària específica per a 
certes indústries (1.343  milions d’euros; 11,0% 
del total importat), com són la maquinària per a 
la indústria agrícola o aquella destinada a les 
cadenes de muntatge de la indústria automobi-
lística, a més d’altres béns d’equipament 
(1.309 milions d’euros; 10,7% del total), com apa-
rells elèctrics o aparells de precisió. 

Com a tercer conjunt de productes més deman-
dats destaquen les semimanufactures, amb 
un pes del 23,2% del total d’importacions 
(2.840,5 mi lions d’euros). Dins d’aquest conjunt 
destaquen, sobretot, les semimanufactures de 
productes químics (1.544 milions d’euros, 12,6% 
del total) i les semimanufactures de ferro i acer 
(546,8 milions d’euros, 4,5%).

El comerç entre Castella i Lleó i la resta de re- 
gions també compta amb cert pes dins de la 
comunitat, en haver registrat un volum de més 

de 21.163 milions d’euros en vendes de produc-
tes a altres comunitats autònomes, d’acord amb 
les dades de C-Interreg corresponents a l’any 
2017 (últim any disponible). La Comunitat de 
Madrid és la principal destinació de les vendes 
de la regió, amb una cinquena part del total de 
compres realitzades per les regions espanyoles 
a Castella i Lleó, seguida pel País Basc (17,1%), 
Catalunya (8,8%) i la Comunitat Valenciana 
(8,0%). 

A més, Castella i Lleó va adquirir al voltant de 
21.086  milions d’euros en productes d’altres 
regions, fet que fa que la balança comercial 
interregional tingui un saldo positiu proper als 
77 milions d’euros. Les principals destinacions 
de les compres castellanolleoneses són Galícia 
(16,6%), el País Basc (15,9%), Catalunya (13,6%) i 
la Comunitat de Madrid (11,8%).

En conclusió, la indústria automobilística és el 
principal motor econòmic de la regió, amb un 
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protagonisme clar en els fluxos comercials. En 
aquest context i després del flagell de la crisi del 
coronavirus que va provocar la paralització de 
l’activitat nacional i internacional del sector, la 
Junta de Castella i Lleó ha defensat la necessi-
tat d’ajudes per al sector que esmorteeixin 
l’impacte de la pandèmia, que se centrarien  
en la modernització de les fàbriques actuals per 
garantir l’activitat al territori50. A més, convin-
dria que les polítiques econòmiques i empresa-
rials establiren un pla de millora de 
l’especialització d’altres sectors potents a la 
regió, com ara la indústria de l’alimentació i 
semimanufactures, amb l’objectiu de regenerar 
i diversificar l’economia castellanolleonesa. 

50  Disponible a: https://www.efe.com/efe/castillayleon/destacada/castilla-y-leon-defiende-en-la-ue-ayudas-firmes-al- 
sector-de-automocion/50000471-4286071

2.3.4. Sector públic

Castella i Lleó és la tercera comunitat autònoma 
amb un percentatge més gran de treballadors 
en el sector públic. En termes relatius al total de 
persones ocupades, el 16,4% dels empleats tre-
ballava en els diferents nivells de les Adminis-
tracions públiques, per sobre de la mitjana 
nacional, que se situa en el 12,8%. 

Castella i Lleó és la tercera comunitat 
autònoma amb un pes més gran de treba-
lladors en el sector públic.
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Dins dels diferents nivells de l’Administració, 
aquesta comunitat destaca per trobar-se per 
sobre de la mitjana en tots els perfils adminis-
tratius. En primer lloc, es troba l’Administració 
autonòmica, que despunta sobre la resta de 
partides, ocupant el 51,7% dels empleats del sec-
tor públic de la comunitat (i al 8,5% del total de 
persones ocupades). En segona i tercera posició 
se situen l’ocupació en l’Administració local i en 
l’Administració central, que ocupen el 21,6% i 
21,0% de la feina pública a Castella i Lleó, respec-
tivament. Per últim, menys notable, es troben 
les persones ocupades a la universitat castella-
nolleonesa, que representen el 5,8% de l’ocupa-
ció pública total (i el 0,9% de l’ocupació total de 
la comunitat), per sota de la mitjana nacional 
(6,1% de l’ocupació pública total i 0,8% de l’ocu-
pació total del país).

El pes del sector públic en l’economia castella-
nolleonesa, mesurat com a percentatge que 
representa el pressupost públic autonòmic en 

termes de PIB regional, es va situar en el 18,0% el 
2019, 1,5  punts per sobre de la mitjana espa-
nyola. Aquesta xifra col·loca Castella i Lleó com 
l’onzena comunitat amb més pes del sector 
públic pel que fa al seu PIB. 

El pes dels pressupostos públics sobre el PIB 
s’ha mantingut relativament estable al voltant 
del 17% en els anys analitzats (2000-2019). En 
aquest sentit, i al marge del període 2008-2010, 
moment en què es va arribar al màxim històric 
de la sèrie (19,1%), el pes dels pressupostos 
públics ha seguit una tendència decreixent, 
passant del 17,2% el 2003 al 15,9% el 2019.

Castella i Lleó destaca per haver complert 
amb l’Objectiu de Deute Públic en els dar-
rers anys, sent a més la vuitena comunitat 
autònoma amb ràtio més petita de deute 
públic sobre el PIB.
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El retorn a la senda d’equilibri ha significat una 
estabilització del deute públic de la regió en els 
darrers anys, tot i que encara es troba lluny dels 
nivells precrisi. A causa de la recessió econò-
mica, el deute públic de Castella i Lleó va passar 
de representar, de mitjana, menys del 3,5% del 
PIB en el període previ a la crisi, a assolir el 
màxim històric del 21,3% al tancament de 2018. 
Malgrat això, Castella i Lleó és la vuitena comu-
nitat autònoma amb una ràtio més petita de 
deute públic sobre el PIB, situant-se en el 20,8% 
al tancament de 201951, en el 21% segons les 
dades del Ministeri d’Hisenda, complint així 
amb l’Objectiu de Deute Públic del 21,0% fixat 
per a aquest any52.

L’acumulació de dèficit públic de Castella i Lleó 
s’ha mantingut per sota de la mitjana de les 

51  Segons les dades del Banc d’Espanya, al tancament del quart trimestre de 2019.
52  Objectius d’Estabilitat Pressupostària, Deute Públic, Regla de Despesa i Límit de Despesa 2019 https://www.hacienda.
gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/cumplimiento_objetivos_LOEPSF.aspx 

comunitats autònomes durant gairebé tot el 
període observat (2007-2019), a excepció de 
2017 i 2019. Així, els repunts observats aquests 
anys van ser del –0,73% el 2016 al –1% el 2017, i 
del –0,25% el 2018 al –0,72% el 2019. D’aquesta 
manera, Castella i Lleó es troba per sobre de 
l’objectiu de dèficit del –0,1% acordat per a la 
regió el 2019. 

De cara al futur, el principal repte serà conti-
nuar complint els objectius pressupostaris a 
què s’ha compromès la regió i, a la vegada, 
garantir els serveis públics bàsics que perme-
tin millorar el benestar de la ciutadania i arti-
cular les reformes estructurals necessàries 
per generar activitat econòmica i llocs de tre-
ball a la comunitat.
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Font: Calculat a partir del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de la Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).
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2.3.5. Preus i salaris

L’evolució dels preus de Castella i Lleó presenta 
un patró de comportament molt semblant al 
del conjunt del país, encara que la comunitat 
castellanolleonesa sovint reacciona de manera 
més pronunciada a les variacions dels preus. A 
més, la diferència en l’evolució dels preus en 
ambdues economies ha fet que en els darrers 
anys existeixi un diferencial positiu d’inflació a 
Castella i Lleó. Aquesta situació no resulta favo-
rable per a la comunitat, ja que afavoreix la 
competitivitat 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 
castellanolleoneses sigui menys competi-
tiva.

El període deflacionista del final de 2009, a 
causa de la caiguda dels preus del petroli, va ser 
similar en ambdues economies: –2,0% a Caste-
lla i Lleó i –1,4% en la mitjana d’Espanya ( juliol 
de 2009). Amb el pas dels anys, els preus es van 
anar recuperant fins a augmentar al voltant del 
2,5% de mitjana en el període 2011-2013. Aquesta 
recuperació es va interrompre el 2013, quan la 
falta de demanda interna provocada per la crisi 
va forçar un nou cicle deflacionista que va durar 
fins al setembre de 2016. Posteriorment, la infla-
ció es va recuperar, tot i que el 2019 es va mante-
nir en el 0,9% (per sota de l’1,7% observat el 
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2018). La inflació subjacent, que té en compte 
l’evolució dels preus de tots els productes tret 
dels energètics i aliments no elaborats, presenta 
una volatilitat inferior a l’índex general, fet que 
mostra una evolució similar entre Castella i Lleó 
i la mitjana espanyola. En aquest sentit, la infla-
ció subjacent ha estat positiva en pràcticament 
tot el període  2008-2019, tant per a Castella i 
Lleó com per al conjunt nacional. 

Els costos laborals de Castella i Lleó crei-
xen per sota de la mitjana espanyola, la 
qual cosa manté el diferencial de costos 
entre les dues economies a favor de l’agre-
gat nacional. La regió té uns costos labo-
rals per sota de la mitjana espanyola, la 
qual cosa afavoreix la competitivitat de 
les seves empreses.

Pel que fa als costos laborals, l’evolució a Caste-
lla i Lleó és similar a la del conjunt d’Espanya. En 

el període previ a l’inici de la crisi (2001-2007), 
els costos laborals van augmentar a un ritme 
mitjà anual del 3,7%, mentre que en l’agregat 
nacional el creixement mitjà anual va ser del 
4,0%. El període recessiu va suposar no tan sols 
la contenció del creixement d’aquests costos, 
sinó també una disminució moderada (la mit-
jana en el període 2012-2014 va ser de –1,4%). 
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 la capacitat de con-
sum i inversió. A partir de 2015, els costos labo-
rals a Castella i Lleó es van recuperar, creixent 
per sobre de la mitjana nacional (mitjana de 
0,9% en el període 2015-2019, en comparació 
amb el 0,7% de l’agregat nacional). Amb tot, el 
cost laboral mitjà a Castella i Lleó va ser de 2.370 
euros per treballador el 2019, mentre que en el 
conjunt d’Espanya va ser de 2.631 euros per tre-
ballador en el mateix any, si bé darrere d’aquesta 
divergència es troben les diferències en estruc-
tura productiva i d’ocupacions.
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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 
castellanolleonesa presenten oportunitats de 
millora per aconseguir una convergència més 
gran pel que fa a les regions europees més 
avançades. 

Castella i Lleó se situa a la zona mitjana-baixa 
de l’Índex de Competitivitat Regional de la Unió 
Europea, alhora que presenta un percentatge de 
població ocupada i una productivitat inferior a 
les mitjanes espanyola i europea. Les activitats 
immobiliàries, l’Administració pública, la Segu-
retat Social, l’educació i la sanitat, les activitats 
financeres i d’assegurances i la indústria manu-
facturera són les activitats productives en què 
Castella i Lleó compta amb més avantatges 
comparatius respecte de la mitjana nacional. En 
aquest sentit, els esforços de la regió amb vista 
al futur s’han de centrar a fomentar l’ocupació 
sostinguda, al marge de seguir amb l’avanç ja 
observat en la productivitat, sobretot en aquells 
sectors que ofereixen més oportunitats.

l’Índex de cOmpetitivitat RegiOnal 2019

A l’EU Regional Competitiveness Index (RCI)53, 
elaborat cada any per la Comissió Europea, s’hi 
ofereix una classificació de competitivitat de les 

53  The EU Regional Competitiveness Index 2019 (European Commission), https://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/work/2019_03_rci2019.pdf.
54  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.

regions europees segons el valor que adopti un 
indicador compost. Aquest indicador es basa en 
tres pilars, que se subdivideixen en 11 factors i, al 
seu torn, en 73 indicadors. 

Els tres pilars que componen l’indicador són: bàsic, 
eficiència i innovació. El primer comprèn indica-
dors relatius a la qualitat institucional, a l’estabili-
tat 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’efi ciència 
del mercat laboral i per la mida del mercat. Final-
ment, al tercer grup es prova de preveure la prepa-
ració tecnològica, la sofisticació dels negocis i la 
innovació de l’economia analitzada. 

Per a la seva anàlisi, es duu a terme una norma-
lització de l’indicador compost54 que permet 
comparar entre regions europees. Com més 
gran sigui el valor de l’índex, més gran serà la 
seva distància respecte a la mitjana i, per tant, 
millor serà la posició relativa de la regió. 

Castella i Lleó se situa a la zona mitja-
na-baixa de l’Índex de Competitivitat Regio-
nal de la Unió Europea, en el qual ocupa la 
posició 205 de 268 (la número 11 entre les 
regions espanyoles). Aquest resultat es deu 
principalment a un pitjor posicionament en 
els pilars d’eficiència del mercat de treball, 
estabilitat macroeconòmica i sofisticació de 
les empreses, aspectes en els quals la regió 
ha de centrar els seus esforços per millorar 
la competitivitat.

Els resultats de l’any 2019 situen Castella i Lleó a 
la zona mitjana-baixa de la classificació (concre-
tament, ocupa la posició 205 de les 268 regions 
analitzades), amb un indicador de competiti-
vitat igual a –0,60. Si es comparen aquests 
resultats amb els de l’informe de 2013, Castella i 
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Lleó empitjora la seva posició relativa en retro-
cedir 39 llocs a la classificació europea, quan se 
situava en la posició 166 de 262. Aquest retrocés 
denota la necessitat d’incrementar els esforços 
per millorar la competitivitat de la regió. 

Pel que fa al seu posicionament respecte de la 
resta de regions espanyoles, Castella i Lleó se 
situa en l’onzena posició, per darrere de la 
Comunitat Valenciana, La Rioja i Galícia, però 
per davant de Balears, Múrcia i Castella-la 
Manxa. Malgrat haver empitjorat els resultats 
en comparació amb el 2013, la regió ha millorat 
en aquest període en els pilars bàsics i d’innova-
ció, si bé ha disminuït significativament la pun-
tuació en el pilar d’eficiència. La competitivitat 
més baixa de Castella i Lleó és deguda principal-

ment a un pitjor posicionament en els pilars 
d’eficiència del mercat laboral, estabilitat 
macroeconòmica i sofisticació de les empreses; 
ocupa les posicions 235, 229 i 219, respectiva-
ment, de 268  regions. De l’anàlisi d’aquests 
subíndexs també es desprèn la necessitat de 
millorar l’educació superior, la mida del mercat i 
la innovació a la regió, atès també que ocupa 
posicions endarrerides (210, 208 i 180 de 268 en 
aquests aspectes). 

Castella i Lleó encara se situa lluny dels resul-
tats mostrats per les regions europees més 
avançades. Per convergir en competitivitat, és 
essencial assolir un dinamisme més gran en el 
mercat laboral com a motor de cohesió a la 
regió que incrementi la participació de la pobla-

Posicionament relatiu de Castella i Lleó segons l’Índex de Competitivitat 
Regional* de la Unió Europea (2019)

Posició 
Rànquing Regions (NUTS 2) Pilar  

bàsic
Pilar 

d’eficiència
Pilar 

d’innovació Total

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

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

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

4
Berkshire, Buckinghamshire  
i Oxfordshire (Regne Unit)

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

5
Surrey, East i West Sussex 
(Regne Unit)

0,49 1,05 1,37 1,04

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

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

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

9
Flevoland i Noord-Holland (Països 
Baixos)

1,09 0,79 0,95 0,90

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

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

125 País Basc 0,01 0,18 0,04 0,10

161 Catalunya 0,12 –0,40 0,01 –0,17

205 Castella i Lleó –0,12 –0,88 –0,55 –0,60

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.

69489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   6669489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   66 6/7/21   12:406/7/21   12:40



67L ' 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  C a s t e l l a  i  L l e ó :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

ció en l’economia regional, a més d’assimilar els 
nous processos productius d’alt valor afegit que 
millorin l’eficiència i la productivitat.

3.1.1. Productivitat, ocupació  
i benestar

La descomposició de la renda per capita a Cas-
tella i Lleó en productivitat laboral i percen-
tatge de població ocupada55 permet analitzar 
la dinàmica i les bases de creixement de la 
regió durant els últims anys i comparar-la amb 
els seus principals referents territorials. La pro-
ductivitat del treball permet estudiar l’eficièn-
cia amb què s’utilitzen els factors productius, 
mentre que el percentatge de població ocu-
pada mostra el grau d’implicació de la població 
en activitats econòmiques. Aquests indicadors 
poden associar-se a una mesura de cohesió 
social, els quals, combinats, determinen el ben-
estar de la societat aproximat per la renda per 
habitant.

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

Castella i Lleó té un percentatge de pobla-
ció ocupada lleument inferior a la mitjana 
espanyola, mentre que la productivitat 
també és més baixa que la de la mitjana 
nacional.

El percentatge de població ocupada sobre el total 
de població és lleument inferior a la mitjana 
espanyola (un 41,3% respecte del 43,0% el 2019, 
respectivament). Així mateix, la productivitat per 
treballador de la regió (mesurada com el quo- 
cient entre PIB i ocupació) també és inferior a la 
mitjana nacional (57.484 euros el 2019 respecte 
de 58.937  euros de la mitjana espanyola). 
Aquesta situació s’ha mantingut durant tot el 
període  2002-2019. Malgrat el retrocés experi-
mentat com a conseqüència de la crisi del 2008, 
en el PIB per capita i en la població ocupada, tant 
a Castella i Lleó com en l’agregat nacional, 
aquests indicadors han mostrat una tendència 
positiva els darrers anys. En el cas del PIB per 
capita, s’han recuperat i han superat els nivells 
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anteriors a la crisi (el PIB56 per capita de la regió va 
créixer un 52,4% entre el 2000 i el 2019, i es va 
situar un 11,9% per sobre del valor assolit el 2008), 
mentre que la proporció d’empleats es troba 
encara en nivells previs a 2005 (1,6 p. p. per sota 
del màxim assolit el 2008). Com a conseqüència, 
la productivitat laboral a Castella i Lleó va aug-
mentar un 13,7% al llarg del període 2002-2019, 
2,2 punts per sobre de la pujada del país.

La productivitat de Castella i Lleó se situa 
per sota tant de la mitjana de la UE-28 
com del conjunt nacional. Els nivells d’ocu-
pació de la regió se situen encara lluny 
dels de les economies europees de refe-
rència. Per tant, els esforços s’han de cen-
trar a fomentar l’ocupació sostinguda, al 
marge de continuar amb l’avanç ja obser-
vat en la productivitat.

56  PIB a preus constants. 

La productivitat de Castella i Lleó se situa per 
sota tant de la mitjana de la UE-28 com del 
conjunt nacional. Tanmateix, se situa per sobre 
de països com ara Malta o la República Txeca, 
tot i tenir una proporció de població ocupada 
inferior a aquests països. En aquest sentit, els 
esforços de la comunitat castellanolleonesa 
han de centrar-se 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 
Alemanya. 

Nota: * Les corbes d’Isorenda per habitant són el lloc comú de totes les combinacions de productivitat i taxa d’ocupació que donen la 
mateixa renda per habitant, cosa que indica que hi ha diverses maneres d’assolir un nivell determinat de benestar si es combinen aquests 
dos pilars. 
Fonts: Eurostat i INE.

EspanyaCastella i Lleó

Descomposició de la renda per capita (2019)
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3.1.2. Productivitat sectorial

A partir de l’anàlisi detallada de la productivitat 
castellanolleonesa, obtinguda de les dades pro-
cedents de la Comptabilitat Regional d’Espanya 
de 2019, s’identifiquen aquells sectors en què la 
regió ha de centrar els seus esforços a impulsar 
el creixement en trobar-se més especialitzada 
que la mitjana nacional. A més, s’assenyalen les 
activitats en què la productivitat és inferior a la 
mitjana espanyola, amb l’objectiu d’identificar 
també aquelles branques que necessiten avançar. 

Les activitats immobiliàries, l’Administració 
pública, la Seguretat Social, l’educació i la 
sanitat, les activitats financeres i d’assegu-
rances, i la indústria manufacturera són les 
activitats productives castellanolleoneses 
que més despunten a conseqüència de la 
combinació d’una alta productivitat i una 
especialització més gran que la mitjana del 
país.

El Valor Afegit Brut (VAB) per treballador a Cas-
tella i Lleó és 6,1 p. p. inferior a la mitjana espa-
nyola i se situa en 58.987 euros per empleat el 

Productivitat i pesos sectorials a Castella i Lleó (2019)

VAB (€)/empleat Índex  
d’especialització 

(VAB) 

Pes del 
sector 

(ocupació)Valor 2019 En relació 
amb Espanya

PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS  
DE MERCAT 60.577 96,4% 1,00 100,0%

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 32.250 85,3% 1,27 5,8%

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

77.832 97,9% 1,26 14,0%

- De les quals: indústria manufacturera 70.277 101,2% 1,33 12,7%

Construcció 56,301 93,8% 1,08 6,9%

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

41.804 91,6% 0,86 26,9%

Informació i comunicacions 80.980 99,4% 0,45 1,1%

Activitats financeres i d’assegurances 128.064 101,4% 0,98 1,7%

Activitats immobiliàries 1.062.109 175,5% 0,97 0,6%

Activitats professionals, científiques i tècniques; 
activitats administratives i serveis auxiliars 33.216 79,7% 0,66 9,9%

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

47.345 102,0% 1,22 25,5%

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

30.248 98,7% 0,90 7,7%

Valor afegit brut total 54.954 96,4% 1,00 100,0%

Font: Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).
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2019. Les activitats econòmiques que compten 
amb la productivitat laboral més alta en compa-
ració amb la mitjana nacional són i) les activi-
tats immobiliàries; ii) l’Administració pública, la 
Seguretat Social, educació i sanitat; iii) les activi-
tats financeres i d’assegurances, i iv) la indústria 
manufacturera, les productivitats de les quals 
són 75,5, 2,0, 1,4 i 1,2 p. p. superiors a la mitjana 
nacional d’aquests sectors, respectivament. En 
termes d’ocupació, aquestes branques repre-
senten el 0,6%, el 25,5%, l’1,7% i el 12,7%, respec-
tivament, del total de persones ocupades a la 
regió (el 40,5% entre els quatre sectors). 

Per contra, les branques que obtenen pitjors resul-
tats en termes de productivitat en comparació 
amb la mitjana nacional són les activitats profes-
sionals, científiques i tècniques, l’agricultura i la 
ramaderia, el comerç i la construcció, les producti-
vitats de les quals són un 20,3, 14,7, 8,4 i 6,2 p. p. 
inferiors, respectivament, a la mitjana nacional, i 
ocupen un 9,9%, 5,8%, 26,9% i 6,9% de treballa-
dors a Castella i Lleó, respectivament. 

La indústria manufacturera i l’Administra-
ció pública són els sectors d’activitat en 
què Castella i Lleó gaudeix de més avan-
tatges comparatius respecte de la mitjana 
nacional, ja que tant l’índex d’especialitza-
ció com de productivitat són superiors als 
del conjunt del país.

La representació gràfica de l’índex d’especialit-
zació, juntament amb la productivitat laboral 
per sectors, permet detectar amb claredat la 
posició relativa de cadascuna de les branques 
d’activitat i facilita la identificació d’estratè-
gies que convindria adoptar i implementar. 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 Castella i Lleó respecte del pes de la mateixa 
branca en el conjunt d’Espanya; per la seva 
banda, una productivitat laboral superior a un 
indica un ús més intensiu de mà d’obra en 

Act. immobiliàries

Índex d’especialització i productivitat en relació amb Espanya (2019)

Productivitat del treball (Espanya = 1)  

Font: Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).
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aquest sector en comparació amb la mitjana 
nacional. 

Així, hi ha dos sectors que obtenen un índex 
d’especialització superior a la unitat, amb una 
combinació de productivitat del treball també 
superior a la unitat. En primer lloc, destaca la 
indústria manufacturera, que obté més avan-
tatges comparatius respecte de la mitjana 
nacional, ja que l’índex d’especialització és 
d’1,33 punts, amb una productivitat laboral 
d’1,01. A aquest sector li segueix l’Administració 
pública, amb una especialització d’1,22 i una 
ràtio de productivitat de l’1,02. 

No obstant això, cal destacar que hi ha altres 
branques l’índex d’especialització de les quals 
és superior a la unitat, però amb productivitats 
inferiors. És el cas de l’agricultura i la rama-
deria, la indústria extractiva en general i la 
construcció, amb índexs de l’1,27, 1,26 i 1,08, res-
pectivament, i ràtios de productivitat de 0,85, 
0,98 i 0,94. La resta de branques es troben 
menys especialitzades que el conjunt nacional, 
si bé n’hi ha algunes, com les activitats immo-
biliàries i les activitats financeres, que tenen 
una productivitat superior a la unitat i s’acos-
ten a la unitat en l’índex d’especialització. Com 
a conseqüència, convé reforçar l’aposta empre-
nedora i inversora en els primers sectors, tot 
millorant-ne la productivitat laboral, amb l’ob-
jectiu d’impulsar l’especialització en aquests 
sectors.

3.2. Empreses 
i emprenedors
En aquest capítol s’analitza la demografia 
empresarial i emprenedora de Castella i Lleó 
amb una comparativa respecte del conjunt 
nacional. A més, també es fa una anàlisi de la 
mateixa evolució històrica de la comunitat i un 
estudi de les activitats més prometedores de la 
regió, on els alts nivells d’especialització sugge-
reixen un avantatge comparatiu respecte de la 
resta del territori espanyol. El correcte funciona-
ment del teixit empresarial és primordial per al 

desenvolupament de l’economia regional, ja 
que en depenen la recuperació econòmica i la 
creació d’ocupació.

El sector empresarial de Castella i Lleó s’ha 
caracteritzat per la seva similitud a la mitjana 
espanyola pel que fa a la seva distribució per 
grandària i ritmes de creació empresarial. L’eco-
nomia castellanolleonesa presenta avantatges 
competitius en les branques industrials d’ali-
mentació i fabricació de begudes, així com en el 
subministrament d’energia elèctrica i en la 
indústria de la fusta i el suro, mentre que en les 
branques de serveis destaca en l’assistència en 
establiments residencials, activitats veterinà-
ries, serveis d’allotjament, àpats i begudes i 
altres activitats d’oci com biblioteques, arxius, 
museus i altres activitats culturals. Els canvis 
demogràfics actuals i els venidors en l’estruc-
tura poblacional, així com el context derivat de 
la crisi de la COVID-19, posen de manifest els 
importants desafiaments socials, econòmics i 
financers als quals s’enfronten Castella i Lleó i la 
resta de regions espanyoles, que convé priorit-
zar en les agendes governamentals. 

3.2.1. Composició de l’estructura 
empresarial

densitat empResaRial i mida

D’acord amb les dades del Directori Central 
d’Empreses (DIRCE), a Castella i Lleó es van 
comptabilitzar una mica més de 161.400 empre-
ses el 2019, la qual cosa representa el 4,8% del 
total nacional. Malgrat la caiguda observada 
després de l’inici de la crisi de 2008 (si bé a Cas-
tella i Lleó va ser menys pronunciada que en 
l’agregat nacional), i després del mínim assolit 
el 2014, el nombre d’empreses va tornar a repun-
tar el 2015. Des de llavors, la recuperació ha estat 
estable. No obstant això, cal destacar que, el 
2019, el nombre d’empreses va tornar a patir un 
alentiment de –0,4% respecte de l’any anterior) 
i que el volum d’empreses encara es troba un 
6,8% per sota de la xifra observada el 2008 
(quan hi havia més de 173.200  empreses a la 
regió). 
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La densitat empresarial de Castella i Lleó 
és inferior a la del total nacional, amb 
61,3  negocis per cada 1.000  habitants. 
Malgrat la recuperació observada durant 
els darrers anys, el nombre d’empreses 
encara no ha assolit el nivell precrisi.

En termes relatius a la població, Castella i Lleó 
s’ha caracteritzat per disposar d’una densitat 
empresarial inferior a la del total nacional. Així, 
el 2019, la regió tenia 67,3  empreses per cada 
1.000 habitants, mentre que la mitjana nacio-
nal era de 71,5. A més, el creixement d’empreses 
per cada 1.000 habitants observat els darrers 
anys ha estat impulsat en part per la caiguda 
produïda en la població, que acumula vuit anys 
consecutius de descensos. 

La distribució del teixit empresarial per 
mida és molt semblant a Castella i Lleó i a 
escala nacional, i en tots dos casos predo-
minen les empreses de mida petita.

Un altre aspecte d’importància vital en el desen-
volupament productiu d’una regió és la dimen-
sió del seu parc empresarial. A Castella i Lleó, la 
distribució de la mida del teixit productiu és 
molt semblant a la de la mitjana espanyola. Així 
doncs, les empreses sense assalariats van repre-
sentar el 55,2% del total de 2019 (2,3 p. p. menys 
que l’any 2000), mentre que la mitjana espa-
nyola es va situar en el 56,0% (1,4 p. p. més que 
l’any 2000). D’altra banda, les empreses petites 
(amb menys de 10 treballadors) representen el 
41,0% del teixit productiu castellanolleonès (la 
qual cosa representa un increment de 3,1 p. p. 
respecte de l’any 2000), un percentatge similar 
a l’escala nacional (un 39,6% del total; tot just 
0,3 p. p. més que el 2000).
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (INE).
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En el cas de les corporacions mitjanes (de 10 a 
50 empleats), el seu pes ha minvat en l’àmbit 
nacional i en el regional. Així, en el cas de Caste-
lla i Lleó, mentre que aquestes empreses repre-
sentaven el 4,1% del total l’any 2000, el 2019 van 
passar a ser el 3,3%. Per la seva banda, a Espanya 
van passar del 5,2% l’any 2000 al 3,7% el 2019. 
D’altra banda, les empreses grans (de més de 50 
empleats), en ambdós casos minoritàries, van 
veure el seu pes disminuït en el cas nacional (del 
0,9% el 2000 al 0,8% el 2019), mentre que a Cas-
tella i Lleó han augmentat lleugerament (del 
0,4% el 2000 al 0,5% el 2019). 

El sector dels serveis empresarials i immobi-
liaris, així com el de la construcció, són els 
que més pes tenen en el teixit empresarial 
de Castella i Lleó, en el qual representen gai-
rebé la meitat de les empreses de la regió.

57  Aquest sector comprèn activitats com ara els serveis a edificis i activitats de jardineria, activitats esportives, 
recrea tives i d’entreteniment, activitats associatives i serveis personals que ocupen personal domèstic.

Per branca d’activitat, destaca el volum d’em-
preses castellanolleoneses que ofereixen ser-
veis empresarials i immobiliaris, així com les del 
sector de la construcció, amb uns pesos del 
32,3% i el 14,7% sobre el total, respectivament. 
També són rellevants les empreses que proveei-
xen altres serveis i activitats socials57 (10,9%), les 
hostaleres (10,5%) i les de comerç i reparació 
(8,7%). Amb un pes inferior dins del volum d’em-
preses, però molt rellevants a la regió per l’avan-
tatge competitiu que tenen, es troben les 
indústries de l’alimentació i les begudes, així 
com la de la fusta i el suro, com es veurà a les 
properes pàgines. 
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especialització empResaRial

A més del nombre, de la mida i de la distribució 
sectorial de les empreses a Castella i Lleó, cal 
conèixer quina és l’especialització del teixit pro-
ductiu. 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’activitat58.

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

En termes d’especialització industrial, Cas-
tella i Lleó destaca en la indústria de l’ali-
mentació i fabricació de begudes, així com 
en el subministrament d’energia elèctrica i 
en la indústria de la fusta i el suro.

Respecte de l’activitat industrial, Castella i Lleó 
mostra nivells d’especialització per sobre de la 
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Composició del teixit empresarial per sector d’activitat a Castella i Lleó (2019)
En %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (INE).
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mitjana nacional en diverses branques d’activitat 
del sector. En primer lloc, destaca la fabricació de 
begudes, amb un índex de 2,1. Aquest sector, junt 
amb la indústria agroalimentària (en el tercer 
lloc de la classificació, amb un índex d’1,6), agru-
pen el 28,4% del total d’empreses industrials de 
la regió. La xifra de negoci de la indústria alimen-
tària a la regió va ser de 10.135 milions d’euros el 
201959, la qual representa el 8,6% del total de la 
indústria alimentària a nivell nacional, que ocupa 
més de 36.500 persones a la regió, la qual cosa 
suposa el 9,1% del total de persones ocupades en 
aquesta indústria a Espanya. 

D’aquesta manera, la indústria alimentària es 
constitueix com un sector estratègic per al desen-
volupament econòmic i social de Castella i Lleó 
que, a més, disposa d’un teixit productiu fort, que 
genera sinergies amb altres sectors econòmics 
(gastronomia, turisme, etc.)60 i posseeix una gran 
vinculació amb el medi rural, cosa que contribueix 
a frenar la despoblació61. Més enllà, i en el context 
de la crisi sanitària esdevinguda el 2020, la indús-
tria agroalimentària ha estat molt important per 
a Castella i Lleó, especialment per al seu comerç 
exterior, ja que, durant l’extensió de l’estat 
d’alarma, les exportacions del sector han crescut 
un 35%62.

El subministrament d’energia elèctrica, gas, 
vapor i aire condicionat és també rellevant a la 
regió. Així, presenta un índex d’especialització 
de l’1,6, que compren el 10,7% de les empreses 
industrials de la regió. A més, cal destacar que 
aproximadament el 85,2% de l’energia elèctrica 

59  Font: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informeanualindustria2018 
-2019ok_tcm30-541380.pdf
60  Font: (pàgina 46) https://www.vitartis.es/wp-content/uploads/2020/04/202004_Revista-VITARTIS_web.pdf
61  Font: https://www.agronewscastillayleon.com/la-agroalimentacion-es-el-sector-estrategico-potenciar-para-evitar-la- 
despoblacion-de-castilla-y 
62  Font: https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/exportaciones-agroalimentarias-suben-20200524195026-nt.html
63  Informació disponible a Red Eléctrica de España: https://www.ree.es/es/datos/generacion/evolucion-renova-
ble-no-renovable
64  Font: https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/Renovables-2018.pdf
65  Font: https://elpais.com/elpais/2019/05/22/actualidad/1558534184_822893.html
66 Disponible a: https://energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100Detalle/1267710822752/Programa /1284151659081/Co-
municacion#:~:text=El%20Plan%20de%20la%20Bioenerg%C3%ADa,incoporando%20objetivos%20y%20medi-
das%20nuevas

generada a la regió es produeix amb energies 
renovables63, la qual cosa representa gairebé el 
22% de la producció renovable a Espanya64, i són 
les més freqüents l’eòlica (65%), la hidràulica 
(29%), la solar fotovoltaica (5%) i altres renova-
bles (1%), dins de les quals s’inclou la biomassa.

L’ús de les energies renovables és fonamental per 
garantir un subministrament d’energia segur i 
sostenible des del punt de vista mediambiental. 
A més d’un impacte ambiental inferior, les ener-
gies renovables afavoreixen la cohesió territorial 
i la fixació de la població en àrees rurals amb risc 
de despoblament, incentivant, a més, la creació 
de llocs de treball a les àrees rurals. En aquest 
sentit, Castella i Lleó ha estat tradicionalment 
una de les regions espanyoles amb un millor 
aprofitament dels recursos energètics renova-
bles.

Relacionat amb l’anterior sector, es troba en 
quart lloc la indústria de la fusta i el suro, amb 
un índex d’especialització de l’1,2, la qual cosa 
representa el 6,9% de les empreses industrials 
de la regió. Cal destacar que Castella i Lleó dis-
posa de la superfície forestal certificada més 
gran d’Espanya, amb gairebé 727.400 hectàrees 
de boscos65, que representen gairebé el 33% del 
total nacional. Així mateix, Castella i Lleó és cap-
davantera en la producció de biocombustibles 
sòlids, com pèl·lets (250.000 tones l’any) i este-
lles (300.000 tones). 

En aquest context, la Junta de Castella i Lleó va 
aprovar el 2011 el Pla Regional d’Àmbit Sectorial 
de la Bioenergia66, que tenia com a objectiu 
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posar en les diverses fonts de biomassa. Aquesta 
iniciativa es retroalimenta a la vegada amb el 
Programa de Mobilització de Recursos Fores-
tals67, dissenyat per consolidar l’ocupació fores-
tal professionalitzada, incrementar la producció 
dels recursos forestals i millorar la qualitat dels 
hàbitats regionals, i l’Estratègia d’Eficiència 
Energètica de Castella i Lleó 202068, l’objectiu de 
la qual és aconseguir millorar l’eficiència ener-
gètica en l’ús i consum de l’energia, apostant 
per la biomassa com a energia renovable.

67 Disponible a: https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/ 
1284303583914/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
68  Disponible a: https://energia.jcyl.es/web/es/ahorro-eficiencia-energetica/estrategia-eficiencia-energetica-2020.html

El sector serveis de Castella i Lleó mostra 
una alta especialització entre les seves 
activitats, ja que hi ha 18 activitats amb un 
índex superior a la unitat. Entre elles, des-
taquen l’assistència en establiments resi-
dencials, les activitats veterinàries, els 
serveis d’allotjament, àpats i begudes i 
altres activitats d’oci com ara biblioteques, 
arxius, museus i altres activitats culturals.
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Índex d’especialització de les branques d’activitat industrial a Castella i Lleó (2019) 

Rànquing Branques industrials Índex Nombre d’empreses a 
Castella i Lleó

% s/total d’empreses 
industrials a  
Castella i Lleó

1 11. Fabricació de begudes 2,1 670 6,2%

2 35.  Subministraments d’energia elèctrica, 
gas, vapor i aire condicionat  1,6 1.157 10,7%

3 10. Indústries d’alimentació  1,6 2.403 22,2%

4 16.  Indústria de la fusta i el cautxú, 
excepte mobles; cistelleria i esparteria  1,2 752 6,9%

5 38.  Recollida, tractament i eliminació de 
residus: valorització  1,1 194 1,8%

6 23.  Fabricació d’altres productes minerals 
no metàl·lics  1,1 550 5,1%

7 29.  Fabricació de vehicles de motor  1,0 102 0,9%

8 25.  Fabricació de productes metàl·lics, 
excepte maquinària i equip  1,0 1.996 18,4%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (INE). 
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Índex d’especialització de les branques d’activitat de serveis a Castella i Lleó (2019)
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Rànquing Branques de serveis Índex
Nombre 

d’empreses a 
Castella i Lleó

% s/total d’empreses 
industrials a  
Castella i Lleó

1 87.   Assistència en establiments residencials 2,3 511 0,4%
2 94.   Activitats associatives 1,8 3.972 3,2%

3 91.   Activitats de biblioteques, arxius, museus i 
altres activitats culturals 1,6 353 0,3%

4 55.   Serveis d’allotjament 1,5 1.966 1,6%
5 92.   Activitats de jocs d’atzar i apostes 1,5 762 0,6%
6 75.   Activitats veterinàries 1,4 691 0,5%
7 56.   Serveis d’aliments i begudes 1,3 14.951 11,9%

8 93.   Activitats esportives, recreatives i 
d’entreteniment 1,3 2.543 2,0%

9 88.   Activitats de serveis socials sense allotjament 1,3 336 0,3%

10 45.   Venda i reparació de vehicles de motor i 
motocicletes 1,2 4.179 3,3%

11 47.   Comerç al detall, excepte de vehicles de motor 
i motocicletes 1,2 23.462 18,6%

12 49.   Transport terrestre i per canonada 1,1 8.128 6,5%

13 95.   Reparació d’ordinadors, efectes personals i 
articles d’ús domèstic 1,1 1.401 1,1%

14 66.   Activitats auxiliars als serveis financers i a les 
assegurances 1,1 3.562 2,8%

15 96.   Altres serveis personals 1,0 6.057 4,8%
16 85.   Educació 1,0 4.830 3,8%
17 81.   Serveis a edificis i activitats de jardineria 1,0 2.228 1,8%

18 46.   Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, 
excepte vehicles de motor i motocicletes 1,0 9.834 7,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (INE).
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El sector serveis acumula el nombre d’activitats 
especialitzades més important de l’economia 
castellanolleonesa, concretament 18 el 2019. En 
primer lloc, destaca l’assistència en establi-
ments residencials, amb un índex d’especialit-
zació de 2,3, tot i que només ocupa el 0,4% del 
total d’empreses de serveis de la regió. Aquesta 
dada, a més, es complementa amb l’especialit-
zació de les activitats de serveis socials sense 
allotjament, l’índex d’especialització del qual és 
d’1,3. L’alt grau d’especialització en activitats 
econòmiques que, en general, es troben dirigi-
des a la població més envellida, coincideix amb 
l’elevada longevitat de la població castellano- 
lleonesa. Així, Castella i Lleó es constitueix com 
la segona comunitat autònoma més envellida 
d’Espanya (per darrere d’Astúries), amb un pes 
de la població de 65 anys o més del 25,5%69.

En la branca de l’hostaleria i la restauració, des-
taquen els serveis d’allotjament (1,5) i els dels 
àpats i les begudes (1,3). Si bé Castella i Lleó és 
una de les comunitats que menys turistes 
estrangers rep (només l’1,6% dels turistes 
estrangers que van visitar Espanya el 2019 van 
tenir aquesta comunitat com a destinació prin-
cipal70), és de les que més turistes residents 
acull, tant en termes de viatges com de pernoc-
tacions (després d’Andalusia, Catalunya i Comu-
nitat Valenciana), segons les dades de l’Enquesta 
de Turisme de Residents de l’INE. 

En aquest aspecte, la menor dependència del 
turisme internacional es podria convertir en un 
factor reductor de l’impacte econòmic causat 
per la crisi de la COVID-19 en dos sentits. En pri-
mer lloc, l’efecte de la crisi sanitària ha perjudi-
cat més el turisme internacional que el nacional, 
fet davant del qual Castella i Lleó està menys 
exposada. En segon lloc, el turisme dels resi-
dents a Espanya ofereix més possibilitats de 
diversificació de la demanda de destinacions, 
del sol i platja habitual a l’estiu al turisme d’in-
terior i en altres zones geogràfiques, situació 

69  A 1 de gener de 2020, segons les xifres de població de l’Institut Nacional d’Estadística. 
70  Dades de l’Estadística de Moviments Turístics de l’INE.
71  Font: https://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/216582-El-sector-agrario-es-estrategico-para-Castilla- 
y-Leon.html

davant la qual Castella i Lleó es podria veure 
beneficiada. 

De la mateixa manera, existeixen altres activi-
tats relacionades amb el turisme que també 
mostren un nivell d’especialització alt, com 
passa en el cas de biblioteques, arxius, museus i 
altres activitats culturals (índex de l’1,6) i de les 
activitats esportives i recreatives i d’entreteni-
ment (1,3). D’altra banda, associades a altres 
activitats socials i d’entreteniment, també cal 
destacar el nivell d’especialització de les activi-
tats associatives (1,8).

Per últim, les activitats veterinàries també pre-
senten un nivell d’especialització alt en l’econo-
mia castellanolleonesa, amb un índex que arriba 
als 1,4 punts, d’acord amb l’especialització rama-
dera de la regió. Així, Castella i Lleó és la quarta 
comunitat autònoma on més pes va tenir l’ocu-
pació agrària el 2019, segons dades de l’EPA, amb 
el 8% de tota l’ocupació agrícola d’Espanya, i un 
sector primari que va aportar el 5% del VAB regio-
nal i el 8,5% de la renda agrària nacional el 201771.

3.2.2. La dinàmica empresarial  
i la capacitat per a l’emprenedoria  
a Castella i Lleó 
El nombre d’empreses a Castella i Lleó ha cres-
cut des de l’any 2000 a una taxa mitjana anual 
del 0,4%, la qual cosa incrementa el seu cens 
empresarial un 8,7% entre els anys 2000 i 2019. 
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 (havent incrementat el seu tei-
xit empresarial un 29,6%).

El teixit empresarial de Castella i Lleó va créi-
xer un 8,7% entre 2000 i 2019, si bé el ritme 
de creació de nous negocis ha estat signifi-
cativament inferior a la resta del país.
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En general, la dinàmica de creació empresarial a 
Castella i Lleó és molt similar a la de la mitjana 
d’Espanya. Així, des de l’any 2001 fins al 2008, es 
va produir una acceleració en la creació de nous 
negocis tant a Castella i Lleó com en l’agregat 
nacional, amb un creixement mitjà de l’1,9% i el 
3,5%, respectivament. Tanmateix, després del 
començament de la crisi de 2008, la formació de 
noves empreses en ambdues economies es va 
alentir, arribant fins i tot a destruir efectius. Així, 
el creixement mitjà entre els anys 2009 i 2013 va 
ser del –1,3% a Castella i Lleó i del –1,6% en 
l’agregat nacional. No va ser fins al 2015 quan 
l’emprenedoria castellanolleonesa i nacional va 
tornar a assolir xifres positives, amb un creixe-
ment de l’1,0% i del 2,2%, respectivament, aquell 
any. Aquest repunt es va alentir en anys poste-
riors, i va mostrar un creixement mitjà del 0,2% 
a la regió i de l’1,5% al país entre 2014 i 2019. 
Finalment, cal destacar que Castella i Lleó va 
tancar l’any 2019 amb una destrucció empresa-
rial del –0,4%. 

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

En termes absoluts, en el període 200872-2019, 
es van destruir 11.800 empreses a Castella i Lleó. 
No obstant això, algunes branques d’activitat 
van registrar increments en el nombre d’iniciati-
ves empresarials noves. Així, les activitats 
immobiliàries van incrementar la seva presèn-
cia a la regió en 2.431 empreses, seguides per les 
activitats associatives (1.551) i educació (1.329). 
Per contra, el comerç al detall es col·loca com el 
sector més regressiu (5.934  empreses menys), 
seguit per la construcció d’edificis i les activitats 
de construcció especialitzada (5.925 i 3.889 
empreses menys, respectivament). 

empRenedORia i peRspectives  
a mitjà teRmini

La capacitat emprenedora d’una regió és una de 
les variables més rellevants en el desenvolupa-
ment de l’activitat empresarial i del creixement 
econòmic d’un territori. L’anàlisi que es fa en 
aquesta secció es basa en els resultats de l’in-

Nombre d’empreses a Castella i Lleó (2001-2019)  
En % de creixement anual

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

NacionalCastella i Lleó

6

–3

5

4

3

–2

–1

2

1

0

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
11

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

1,9 -0,4
2,5 -0,2
3,8 2,7
4,6 2,3
4,1 2,7
3,6 2,9
5,1 3,9
2,6 1,7
-1,9 -1,5
-1,9 -1
-1,2 -1,5
-1,6 -0,9
-1,7 -1,7
-0,9 -1,7
2,2 1
1,6 0,2
1,4 0,2
1,7 0,2
0,8 -0,4

69489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   7969489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   79 6/7/21   12:406/7/21   12:40



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 s80

forme Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
l’índex d’activitat emprenedora73 del qual per-
met visualitzar la posició de Castella i Lleó res-

73  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).

pecte d’Espanya i d’altres regions en matèria 
d’emprenedoria.

–5.934
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (INE).

Evolució d’empreses per branca d’activitat a Castella i Lleó (2008-2019)    
Variació en nombre d’empreses

Top 10 de les branques que més creixen Top

Top 10 de les branques més regressives

31 Fabricació de mobles

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

49 Transport terrestre i per canonada

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

43 Activitats de construcció especialitzada

56 Serveis d’aliments i begudes

41 Construcció d’edificis

0 500 1.000 1.500 2.5002.000

527

2.431

1.551

1.329

1.218

998

993

918

886

666

85 Educació

68 Activitats immobiliàries

93 Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment

96 Altres serveis personals

90 Activitats de creació, artístiques i espectacles

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria

94 Activitats associatives

45 Venda i reparació de vehicles 
de motor i motocicletes 

activitats auxiliars a les empreses

86 Activitats sanitàries

Activitats administratives d’oficina i altres

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

72 Recerca i desenvolupament

25 Fabricació de productes metàl·lics,
excepte maquinària i equip
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D’acord amb el Global Entrepreneurship 
Monitor de 2019, l’índex d’emprenedoria de 
Castella i Lleó se situa en el 7,7. Aquest 
resultat suposa un increment del 37,5% des 
de 2008, la qual cosa col·loca Castella i Lleó, 
junt amb Catalunya, com les dues úniques 
comunitats autònomes que han vist incre-
mentat el seu índex en aquest període.

L’Índex d’Emprenedoria de Castella i Lleó se 
situa en el 7,7 el 2019, 2,1 p. p. per sobre del valor 
presentat el 2008, xifra que suposa un incre-
ment del 37,5% en poc més d’una dècada. 
D’aquesta manera, Castella i Lleó es col·loca junt 
amb Catalunya com les dues úniques comuni-
tats autònomes que milloren el seu índex en 
aquest període, mentre que la mitjana espa-
nyola va passar del 7,0 el 2008 al 6,1 el 2019 
(–12,9%). Així, les comunitats autònomes que 

74  Últimes dades de 2016.

han reduït la seva taxa d’emprenedoria en més 
gran mesura són la Comunitat Valenciana, La 
Rioja, Aragó i el País Basc, moltes de les quals es 
trobaven entre els índexs més alts el 2007. 

L’emprenedoria a Castella i Lleó es troba 
per sobre de la mitjana espanyola en la 
derivada per necessitat i per sota de la 
motivada per oportunitat. La regió ha de 
continuar reforçant les polítiques orienta-
des a millorar l’emprenedoria en general, i 
la motivada per oportunitat, en particular.

Les iniciatives d’emprenedoria més freqüents 
els últims anys estan motivades per la detecció 
d’oportunitats, mentre que les motivades per 
necessitat han perdut pes. Castella i Lleó és 
l’onzena regió espanyola en emprenedoria per 
necessitat74, ja que el 27,6% d’iniciatives en la 
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comunitat es van produir per aquest motiu, 
mentre que el 66,9% es van produir per opor-
tunitats, dada que situa Castella i Lleó en la 
posició número 10 en la classificació d’empre-
nedoria per aquest últim motiu. La mitjana 
d’emprenedoria castellanolleonesa per opor-
tunitat se situa 3,9  punts per sota de la mit-
jana nacional, mentre que l’emprenedoria per 
necessitat és 5,1  punts superior a la del con-
junt 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 internacionals. Les dades de l’informe 
GEM75 posen de manifest que, el 2015, el 67,3% 
de les empreses castellanolleoneses no va 
innovar, percentatge que es troba per sobre 
de la mitjana nacional d’aquell any (65,6%). 

75  Darrer disponible: https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/informe_gem_cyl_2015.pdf

Les empreses que ofereixen productes com-
pletament innovadors representen només un 
10,2% a Castella i Lleó (quatre dècimes per 
sota de la mitjana espanyola), mentre que les 
parcialment innovadores representen el 22,5% 
(també per sota de la mitjana espanyola del 
23,8%).

Castella i Lleó es troba per sota de la mit-
jana espanyola en empreses innovadores. 
Una millora en aquest aspecte implicarà 
que es continuïn fomentant les col·labora-
cions publicoprivades a escala sectorial 
que facilitin el transvasament de coneixe-
ment a les empreses més petites i millorin 
els seus processos productius i de comercia-
lització i, per tant, la seva competitivitat.

50

60

40

30

20

10

70

0

80

90

100

C
A

T

EX
T*

C
N

T*
*

BA
L*

*

A
N

D
**

M
A

D
**

C
IL

ES
P*

*

C
LM

**

M
Ú

R
**

C
A

N

G
A

L*
*

N
A

V

C
V

A
**

PB
A

**

A
R

A
**

A
ST

**

RI
O

**

Distribució de l’activitat emprenedora autonòmica 
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Font: Elaboració pròpia amb els informes GEM.
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En termes de percepció de l’entorn d’em-
prenedoria de la regió, els emprenedors 
castellanolleonesos només aproven l’ac-
cés a infraestructures comercials i profes-
sionals. Per això, convindria reforçar les 
polítiques orientades a millorar l’entorn 
empresarial.

La percepció de l’entorn emprenedor és un 
altre dels factors clau per a l’elaboració d’un 
diagnòstic regional adequat. Així, d’acord amb 
l’informe GEM, l’entorn emprenedor castella-
nolleonès valora positivament l’accés a infraes-
tructura comercial i professional, amb una 
puntuació de 5,1 de 10. La resta de característi-
ques obtenen una puntuació per sota del 5 i, en 
qualsevol cas, totes, tret de normes socials i 
culturals i l’educació i la formació emprene-
dora en l’etapa escolar, es troben per sota de la 
mitjana nacional. En aquest sentit, caldria 
reforçar les polítiques orientades a l’emprene-

doria per tal de millorar la percepció de l’en-
torn emprenedor de la regió. 

D’acord amb l’informe de Doing Business 
in Spain de 2015, Castella i Lleó és l’onzena 
comunitat autònoma pel que fa a facilitat 
per fer negocis. Els millors resultats es van 
assolir en l’obtenció de permisos de cons-
trucció i obtenció d’electricitat. No obs-
tant això, hi ha marge de millora en 
l’obertura de noves empreses i en el regis-
tre de les iniciatives empresarials de la 
regió.

Finalment, l’informe de Doing Business in Spain 
de 2015 (últim disponible per regions), elaborat 
pel Banc Mundial, col·loca Castella i Lleó com 
l’onzena regió d’Espanya pel que fa a la facilitat 
per fer negocis. La facilitat per obtenir permisos 
de construcció, subcategoria en què es col·loca 
en sisena posició, i l’obtenció d’electricitat, en 

Activitat emprenedora innovadora a Castella i Lleó i a Espanya (2015) 
En % respecte de l’activitat emprenedora total

Completament 
innovadores

Parcialment
innovadores No innovadores

EspanyaCastella i Lleó

10,2 10,6

22,5 23,8

65,667,3

Font: Elaboració pròpia amb els informes GEM.
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Font: Elaboració pròpia amb els informes GEM.

Percepció de l’entorn emprenedor (2019)
Escala d’1 a 10, on 1 és molt negativa i 10 molt positiva
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 Finançament per a emprenedors  

 Educació i formació 
emprenedora (etapa postescolar)  

 Mercat intern: barreres  

 Normes socials i culturals  

 Educació i formació 
emprenedora (etapa escolar)   

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 de 2015.

Facilitat per fer negocis (2015)
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novena posició, són les dues variables més ben 
valorades. Per contra, hi ha marge de millora en 
la facilitat d’obertura d’una empresa i en el 
registre de propietats, ja que en aquests aspec-
tes es troba en una posició baixa de la classifica-
ció (concretament, al número 14). 

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

Diferents entitats de Castella i Lleó han desen-
volupat iniciatives locals destinades a incre-
mentar i consolidar el parc empresarial de la 
regió, així com a impulsar i enfortir l’emprene-
doria al territori. Aquestes iniciatives procedei-
xen d’agents de l’àmbit públic i privat, que 
operen en l’àmbit nacional i en la comunitat 
mateixa, i que proveeixen tant de serveis per a 
l’emprenedoria com de suport mitjançant el 
finançament. 

Entre els agents que proveeixen tant serveis 
com finançament, es poden trobar: 

•  La Junta de Castella i Lleó ha impulsat l’Estra-
tègia Regional d’Emprenedoria, Innovació i 
Autònoms 2016-202076, l’objectiu de la qual és 
accelerar la transformació i adaptació tecno-
lògica de la regió en el context de la quarta 
revolució industrial. Cal destacar la creació 
d’una Llançadora Financera per proveir a 
emprenedors del finançament necessari per 
portar a terme projectes innovadors. A més, la 
Junta de Castella i Lleó va aprovar al seu torn 
el Pla de Suport a la Creació d’Empreses 2014-
2020, que estableix quatre programes per 
fomentar l’emprenedoria:

 –  Foment de l’esperit emprenedor.

 –  Formació de les persones emprenedores.

76  Per a més informació: http://redei.es/estrategia-regional-de-emprendimiento-innovacion-y-autonomos/estrategia- 
regional-de-emprendimiento-innovacion-y-autonomos
77  Per a més informació, s’ha de consultar el següent enllaç: https://www.redtcue.es/

 –  Racionalització i simplificació administra-
tiva.

 –  Suport en la posada en marxa, desenvolupa-
ment i consolidació dels projectes.

•  L’Instituto para la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León (ICE) és una entitat pública 
de la Junta de Castella i Lleó equivalent a les 
Agències de Desenvolupament Econòmic en 
altres comunitats. Les iniciatives posades en 
marxa per l’ICE se centren en el suport durant 
les etapes inicials de l’emprenedoria, la qual 
cosa facilita l’assessorament en l’elaboració 
del pla d’empresa. A més, s’encarrega de pro-
veir de la informació necessària sobre tràmits, 
instruments de suport i ajuda en la recerca de 
finançament. A més, l’ICE és l’òrgan executor 
de la Llançadora Financera promoguda per la 
Junta de Castella i Lleó.

•  El Consell de Cambres de Comerç de Castella i 
Lleó, amb presència en cadascuna de les pro-
víncies, ofereix serveis d’assessorament per a 
l’autoocupació i l’emprenedoria. Cal destacar 
dues iniciatives:

 –  El Programa de Suport Empresarial a Dones 
(PAEM), adreçat a dones emprenedores, que 
assessora, ajuda a planificar i tramitar sol·li-
cituds per a línies de finançament.

 –  La Xarxa de Vivers d’Empreses, l’objectiu del 
qual és proveir un espai físic i de coworking 
en què els emprenedors puguin desenvolu-
par el seu projecte.

Entre les iniciatives especialitzades en la presta-
ció de serveis a l’emprenedoria destaquen:

•  Iniciatives per a la promoció de l’emprenedo-
ria des de l’àmbit universitari, com la Xarxa de 
Transferència de Coneixement Universi-
tat-Empresa77 (TCUE), que integra les nou uni-
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versitats de Castella i Lleó, i en què participa la 
Conselleria d’Educació. Des de la posada en 
marxa el 2008, TCUE ofereix serveis d’assesso-
rament i formació per a la creació d’empreses 
per emprenedors universitaris. Cal destacar 
com a iniciativa el Viver Universitari de Pro-
motors Empresarials, destinada a afavorir 
l’aparició de projectes emprenedors de base 
tecnològica.

•  Els Centres de coworking reuneixen professio-
nals independents i emprenedors de projectes 
tecnològics que comparteixen un espai de tre-
ball, tant físicament com en xarxa, les interac-
cions dels quals faciliten l’impuls de projectes 
conjunts. A Castella i Lleó, aquest tipus de ser-
veis estan disponibles als parcs tecnològics de 
Boecillo i Lleó.

•  A més, hi ha diverses associacions d’empresa-
ris distribuïdes al llarg de la regió amb serveis 
a projectes d’emprenedoria: 

 –  La Confederació Vallisoletana d’Empresa-
ris78 (CVE) ofereix assessorament a empre-
nedors durant l’etapa inicial de posada en 
marxa, des de la creació del pla d’empresa i 
tràmits administratius fins a informació 
sobre ajudes i subvencions a què poguessin 
tenir accés.

 –  La Federació Lleonesa d’Empresaris (FELE) en 
col·laboració amb la Junta de Castella i Lleó y 
el Servei Públic d’Ocupació (Ecyl), disposa 
d’un servei especialitzat d’assessorament 
durant les etapes inicials del procés empre-
nedor amb experts de diferents sectors.

 –  Pol Positiu, una acceleradora de projectes 
industrials impulsada per cinc empreses 
tractores nascudes a la província burgalesa.

78  Per a més informació, s’ha de consultar el següent enllaç: https://www.cve.es/cve/servicios/
79  Per a més informació, s’ha de consultar el següent enllaç: https://www.ildefe.es/
80  Per a més informació, s’ha de consultar el següent enllaç: http://www.valladolidemprende.es/

•  A nivell local, diversos ajuntaments tenen ins-
truments per al desenvolupament de l’empre-
nedoria, entre els quals destaquen:

 –  L’Ajuntament de Lleó té la seva agència de 
desenvolupament local79 (Ildefe), amb el seu 
Viver d’empreses i altres serveis d’assessora-
ment. A més, LeonUP és el Centre d’Inversions 
de Lleó, que se centra a posar en contacte a 
emprenedors amb potencials inversors per 
obtenir finançament.

 –  L’Ajuntament de Valladolid disposa del pro-
grama Valladolid Emprende80 a través de 
l’Agència d’Innovació i Desenvolupament 
Econòmic de Valladolid, on s’ofereixen dife-
rents serveis de formació i assessorament a 
nous emprenedors.

 –  L’Ajuntament de Salamanca ofereix serveis 
per a la creació del Pla d’Empresa, coworking, 
formació o informació per a l’accés a finan-
çament.

D’altra banda, existeixen iniciatives destinades 
a finançar l’emprenedoria, on destaca la partici-
pació més gran d’agents de nivell nacional. 
Entre les quals, destaquen:

•  L’Empresa Nacional de Innovació, S.A. (ENISA), 
que depèn de la Direcció General d’Indústria i 
de la Petita i Mitjana Empresa, integrada, al 
seu torn, al Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme, dona suport financer a projectes 
innovadors de petites i mitjanes empreses 
amb potencial de transformació. Se situa com 
a opció complementària a fonts d’inversió 
públiques o privades i dona suport a projectes 
empresarials viables a través d’una alternativa 
de finançament que permeti diversificar les 
fonts a les quals es pot recórrer. Durant el 
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2019, ENISA va finançar 12 projectes a Castella 
i Lleó per un total d’1.775.000 euros invertits81.

•  Les línies de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), 
banc públic amb forma jurídica d’entitat 
pública empresarial (EPE), adscrita al Ministeri 
d’Economia i Empresa a través de la Secretaria 
d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa. La 
seva funció principal és promoure activitats 
empresarials que contribueixin al creixement 
i al desenvolupament de la nació, així com a la 
distribució de la riquesa nacional. Per a això, 
l’ICO concedeix préstecs per al finançament 
de projectes d’inversió i de liquiditat de les 
empreses i gestiona els instruments de finan-
çament oficial procedents de l’Estat espanyol.

•  L’Institut Financer de Castella i Lleó (Sodical), 
societat participada per l’ICE, que opera en el 
mercat de capital risc i impulsa el desenvolu-
pament de projectes d’inversió, entre els quals 
es consideren projectes emprenedors. Cal des-
tacar el Pla d’Emprenedoria Innovador, que 
pretén impulsar la creació de projectes d’em-
prenedoria innovadors i de base tecnològica 
mitjançant préstecs participatius i de partici-
pació en el capital social.

3.3. Innovació i societat  
del coneixement

En aquest capítol s’aborden vectors per progres-
sar en innovació i societat del coneixement, com 
són la inversió en R+D, la innovació empresarial, 
la digitalització i la implantació de la Indústria 
4.0, així com el disseny d’un sistema d’innovació 
regional eficaç que potenciï les sinergies entre 
els seus agents. Al seu torn, s’analitza el desen-
volupament d’estructures clúster –o agrupa- 
cions d’empreses innovadores–, lligades als sec-
tors estratègics de Castella i Lleó. 

81  Per a més informació, s’ha de consultar el següent enllaç: https://www.enisa.es/es/comunidad-enisa/prestamos
82  Dades corresponents a l’Estadística d’R+D 2018 per a Castella i Lleó i Espanya publicades per l’INE 2020.

3.3.1. L’esforç en R+D

El compromís regional amb el desenvolu-
pament cientificotecnològic es comprova 
amb el creixement de la despesa en R+D+I, 
que va assolir el seu màxim històric en 
l’últim any registrat (2018). Aquest esforç 
no s’ha traduït en un dinamisme similar 
de l’ocupació en innovació, que encara no 
ha recuperat els nivells anteriors a la crisi 
econòmica.

La inversió en R+D és un dels capítols que més 
influeixen en el progrés socioeconòmic dels ter-
ritoris. Ateses les últimes dades disponibles82, la 
inversió castellanolleonesa en R+D va ascendir a 
762,7 milions d’euros (un 11,6% més que un any 
abans), i per sobre de l’increment interanual del 
conjunt del país (6,3%). Aquesta inversió repre-
senta un 1,3% del PIB, per sobre de la mitjana 
nacional (1,2%). En termes per capita, aquesta 
despesa equival a 316,6 euros per habitant, en 
línia amb la mitjana espanyola (319,9 euros). 

Pel que fa al nivell d’ocupació en R+D, Castella i 
Lleó se situa lleugerament per sota de la mit-
jana espanyola (1,0% de les persones ocupades 
el 2018 en comparació amb l’1,2%), en el setè lloc 
de la classificació autonòmica. Com a resum, en 
el següent gràfic s’aprecien les posicions inter-
mèdies que ocupa Castella i Lleó en els paràme-
tres d’R+D analitzats, just per darrere de les 
regions més avançades. Per convergir amb 
aquestes encara requereix un esforç supletori.

La crisi econòmica de 2008 va suposar una 
sotragada en la inversió castellanolleonesa en 
R+D, amb un retrocés del 28,8% entre 2008 i 
2014. Si bé, en els darrers anys registrats s’apre-
cia una recuperació significativa, amb un incre-
ment del 42,2% entre 2014 i 2018, superior al del 
conjunt del país (13,5%), la qual cosa propicia un 
màxim històric (762,7  milions d’euros el 2018; 
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22,7 milions més que el segon màxim observat 
el 2008). D’aquesta manera, considerant l’any 
base de la sèrie analitzada (2005), l’esforç inver-
sor s’ha ampliat en un 74,7%, 28 punts més que 
el global d’Espanya.

L’evolució de l’ocupació en R+D no ha estat tan 
sòlida. L’any 2018 es van comptabilitzar 9.976 per-
sones dedicades a activitats d’R+D en equiva-
lència a jornada completa; un 16,4% més  
que el 2005, però a gran distància de l’incre-
ment del 36,9% de la mitjana del país. Tot i que 
l’impacte de la crisi de 2008 va ser més contin-
gut (amb un descens de l’ocupació del 13,2% 
entre 2008 i 2014, semblant a la caiguda del 
12,8% de la mitjana espanyola), encara no s’ha 
recuperat el nivell precrisi (10.201 empleats el 
2008).

83  Només per darrere del País Basc i Navarra, on la despesa de les empreses equival a un 76,1% i 67,7%, respectivament.

El sector privat encapçala la inversió. Les 
empreses castellanolleoneses han estat 
artífexs de l’impuls de la despesa en R+D 
dels darrers anys.

Tenint en compte l’origen de la inversió, les empre-
ses castellanolleoneses van contribuir amb el 
65,5% del total de la despesa regional en R+D l’any 
2018; nou punts per sobre de la mitjana nacional, la 
qual cosa la situa com a la tercera comunitat autò-
noma en la classificació83, en coherència amb l’ob-
jectiu plantejat per la RIS3 (64% per a 2017 i 66% el 
2020). La despesa en educació superior va repre-
sentar un 27,8%; proporció semblant a la mitjana 
espanyola, mentre que l’Administració pública 
només va aportar un 6,7% (10 punts per sota del 
conjunt del país). Així mateix, la inversió de les 
empreses és l’àmbit que més s’ha reforçat, amb un 
increment del 106,3% entre 2005 i 2018, mentre 
que l’ensenyament superior ho va fer un 39,7% i 
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l’Administració pública un 34%. En considerar la 
variable de l’ocupació, la distribució es modifica a 
causa d’un protagonisme més accentuat de l’ense-
nyament superior, que arriba a un 47,2% de les per-
sones ocupades en R+D, gairebé 12 punts més que 
la mitjana espanyola, d’acord amb el robust sis-
tema universitari castellanolleonès. A continuació, 
hi van les empreses, amb el 43,1% de l’ocupació, 
semblant a la mitjana nacional, i l’Administració 
pública, el percentatge de la qual es redueix a gai-
rebé la meitat de la mitjana del país. Pel que fa a la 
destinació de la despesa, la part més important es 
concentra en el desenvolupament tecnològic i la 
recerca aplicada (les dues partides representen un 
42% de la despesa), i, en tercera posició, la recerca 
fonamental (16% restant).

En termes comparats, l’esforç innovador caste-
llanolleonès és apreciable. La regió contribueix 

84  En la cinquena posició, per darrere del País Basc (que encapçala la classificació amb un 2,0% del PIB), Navarra,  
Madrid i Catalunya.
85  Establerta en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

amb un 5,1% del total de despesa en R+D d’Es-
panya, un percentatge en consonància amb el 
seu pes demogràfic (5,0%), i superior al pes eco-
nòmic (4,8% del PIB). De fet, Castella i Lleó se 
situa al capdavant en l’esforç d’inversió en 
R+D84. En tots els sectors representats, la inver-
sió té un pes en el PIB superior a la mitjana 
espanyola, a excepció de l’Administració pública. 
Amb tot, no s’ha assolit l’objectiu de l’1,5% mar-
cat per l’Estratègia RIS3 per a 2017, el tram que 
falta per arribar a l’objectiu nacional del 2% del 
PIB85 és considerable, i encara més per arribar a 
l’objectiu del 3% apuntat per l’Estratègia Euro-
pea 2020.

A escala de les regions europees, la inversió en 
R+D és modesta. Considerant el percentatge de 
l’1,2% del PIB el 2017 (any de referència de l’anà-
lisi comparada), Castella i Lleó se situa en un lloc 

Font: Estadística d’R+D (INE).
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Evolució de la despesa en R+D de Castella i Lleó (2005-2018)
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Estructura del sistema d’innovació a Castella i Lleó i a Espanya (2018) 
En % respecte de la inversió en R+D total

Empreses Administració
pública

Despeses internes Personal en R+D a EJC*

Ensenyament
superior

Empreses Administració
pública

Ensenyament
superior

EspanyaCastella i Lleó

Nota: *EJC, equivalència a jornada completa.
Font: Estadística d’R+D (INE).
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intermedi de la classificació regional europea86. 
Per arribar als nivells del top 10 (els percentatges 
dels quals oscil·len entre el 4,1% i el 8,5% del PIB), 
requeriria un enorme salt qualitatiu, tant pel 
que fa a inversió com de canvi del model pro-
ductiu. Per això, l’objectiu passa per convergir 
primer amb la mitjana de la UE, és a dir, superar 
el llindar del 2% del PIB, a l’abast en els pròxims 
anys. 

La Comissió Europea publica anualment el seu 
informe Regional Innovation Scoreboard, en què 
s’analitza l’acompliment en innovació de les 
regions europees, en especial l’esforç de les 
empreses en R+D. A partir de les qualificacions 
obtingudes, les regions es poden classificar en 
quatre grups, de més a menys rendiment en 
innovació: líders, fortes, moderades i, finalment, 

86  D’un total de 270 regions europees analitzades, comparteix el lloc 128 amb la regió alemanya de Münster.
87  En el lloc 14, únicament per davant d’Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura.

modestes. Tenint en compte l’última publicació 
de 2019, Castella i Lleó se situa en el tercer grup 
o innovació moderada (concretament en el novè 
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 euro-
pees, concretament en el 51,6% (i 78,6% en rela-
ció amb la mitjana d’Espanya). D’aquesta 
manera, la regió ha retrocedit 3,6  punts res-
pecte de l’índex de 2011. L’índex de 2019 col·loca 
Castella i Lleó a la cua de les regions europees 
(lloc 201 d’un total de 238 regions), i també entre 
els últims llocs de les regions espanyoles87.

L’índex europeu també ofereix una anàlisi del 
rendiment regional en cada indicador d’innova-
ció. Castella i Lleó no aconsegueix superar l’ín-
dex 100 en cap de les variables, i tan sols frega la 

Classificació de la despesa interna en R+D. Comparativa a les regions europees (2017) 
En % sobre el PIB

Font: Estadística d’R+D (INE).
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mitjana europea en educació terciària o el per-
centatge de població de 30 a 34 anys amb estu-
dis superiors completats (valor 98). Les 
diferències no són molt pronunciades en apre-
nentatge continu i nivell de despesa en R+D, 
però en la resta de les variables no assoleix el 
llindar del 75. Els pitjors resultats es donen en 
aplicacions de patents, coedicions publicopriva-
des i aplicacions de disseny. Pel que fa a la mit-
jana espanyola, tret de la despesa empresarial 
en R+D, les variables se situen per sota de l’ín-
dex 100.

Castella i Lleó ha demostrat una forta impli-
cació amb la innovació com a pivot de crei-
xement i transformació econòmica, que 
s’ha traduït en ambicioses polítiques d’im-
puls i estructures de suport. En aquesta 
llarga trajectòria, l’Estratègia Regional d’Es-
pecialització Intel·ligent (RIS3), seguida de 
l’Estratègia Regional d’Emprenedoria, Inno-
vació i Autònoms, assenyalen el camí per 
augmentar la innovació i la competitivitat 
del teixit productiu castellanolleonès de la 
pròxima dècada.

Posició de Castella i Lleó en els indicadors d’innovació

Relativa a EspanyaRelativa a la UEÍndex 100

Educació superior

Aprenentatge continu

Copublicacions científiques 
internacionals

Publicacions científiques
més citades

Despesa R+D pública

Despesa R+D empreses

Aplicació patents PCT

Copublicacions
publicoprivades

Aplicacions marques

Aplicacions disseny

Llocs de treball mitja-alta tecnologia

100

50

0

Font: Regional Innovation Scoreboard, 2019.
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Per convergir amb la mitjana europea, a més de 
l’esforç inversor, la regió requerirà avançar en el 
desenvolupament de l’economia de coneixe-
ment, la cohesió del sistema d’innovació i la 
seva projecció internacional, que amplien els 
resultats en la transferència cientificotecnolò-
gica en les empreses i la creació i consolidació 
d’empreses de base tecnològica. 

Pel que fa a això, la política d’R+D+I de la Junta 
de Castella i Lleó88 ha promogut durant dècades 
la competitivitat empresarial amb un creixent 
focus cientificotecnològic com a palanca de 
desenvolupament socioeconòmic. Les fites més 
rellevants de la política d’innovació regional són 
la creació del Comissionat per a la Ciència i la 
Tecnologia (2007), l’Estratègia Regional d’R+D+I 
(2007-2013), l’Estratègia Universitat-Empresa 
(2008-2011), els Acords Marc per a la Competiti-
vitat i Innovació Industrial (2010-2013 i 2014-
2020), l’Estratègia Regional de Recerca i 
Innovació per a una Especialització Intel·ligent, 
RIS3 de Castella i Lleó (2014-2020), l’Estratègia 
Regional d’Emprenedoria, Innovació i Autònoms 
(2016-2020) i el Pla Director de Promoció Indus-
trial (2017-2020).

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent RIS3 es 
configura com el full de ruta de la planificació 
regional d’R+D i societat de la informació89, 
seguint els postulats de les polítiques nacio-
nals90 i europees91. La RIS3 té com a objectiu 
millorar la competitivitat i accelerar la transfor-
mació cap a una economia del coneixement. Per 
a això, ha plantejat els següents objectius estra-
tègics considerats en el document d’actualitza-
ció 2018-2020:

88  Va arrencar el 1983 amb les primeres convocatòries regionals en matèria de recerca.
89  Recollint el testimoni de dues iniciatives de desenvolupament cientificotecnològic anteriors (període 2007-2013): 
l’Estratègia Regional d’R+D+I de Castella i Lleó i l’Estratègia Regional de Castella i Lleó per a una Societat Digital del 
Coneixement (ERSDI).
90  L’Estratègia Espanyola de la Ciència, Tecnologia i Innovació 2013-2020 (EECTI) i el Pla Estatal de Recerca Científica, 
Tècnica i d’Innovació 2017-2020.
91  L’Estratègia Europa 2020, l’Estratègia per al Mercat Únic Digital i el Programa Marc Horitzó 2020.
92  D’acord amb els programes operatius dels Fons Europeus de la Política de Cohesió i del 9è Programa Marc de re-
cerca de la Comissió Europea Horitzó Europa.

•  Reforçar un model econòmic més competitiu i 
sostenible a través de la innovació empresa-
rial i l’ús eficient dels recursos. 

•  Avançar cap al lideratge científic i tecnològic 
en determinats camps de potencial especialit-
zació regional, configurant un sistema de 
ciència i tecnologia més atractiu.

•  Millorar la internacionalització i la visió cap a 
l’exterior del sistema d’innovació regional.

•  Fomentar la col·laboració multidisciplinària 
entre agents generadors de coneixement i la 
transferència de coneixement. 

•  Fomentar el talent i la creativitat en tots els 
àmbits socials i econòmics. 

•  Aconseguir que les TIC es converteixin en 
eines facilitadores de la innovació, la cohesió 
social i territorial, el creixement econòmic, el 
desenvolupament del medi rural i la creació 
d’ocupació.

La pròxima estratègia d’especialització intel·li-
gent de Castella i Lleó s’emprendrà durant el 
període de programació 2021-202792 i haurà 
d’apuntalar aquests objectius.

La valoració del coneixement generat en l’am-
pli sistema universitari regional és una altra de 
les claus per potenciar la innovació i la trans-
formació econòmica de la regió. En aquesta 
línia, l’Estratègia Universitat-Empresa de Cas-
tella i Lleó 2008-2013 va permetre millorar les 
estructures universitàries de transferència de 
coneixement, tot i que l’efecte de la crisi va 
limitar els seus resultats en la connexió entre oferta 
i demanda i la creació d’empreses basades en el 
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coneixement. Els següents plans de Transferèn-
cia de Coneixement Universitat-Empresa (Pla 
TCUE 2015-2017 i Pla TCUE 2018-2020) han conso-
lidat i ampliat les activitats de transferència de 
coneixement. Enllaçat amb l’Estratègia RIS3, els 
plans han contribuït a reforçar la valoració del 
coneixement, la col·laboració multidisciplinària i, 
en definitiva, un sistema universitari regional 
més obert i emprenedor. La Xarxa TCUE (analit-
zada més endavant) és l’instrument per imple-
mentar aquesta política, és a dir, promoure les 
relacions universitat-empresa i enfortir la trans-
ferència i dimensió econòmica del coneixement 
generat en les universitats castellanolleoneses.

D’acord amb els postulats de la RIS3, l’Estratègia 
Regional d’Emprenedoria, Innovació i Autònoms 
(2016-2020) se centra en la promoció de la inno-

93  Els altres blocs que componen l’Estratègia són: Emprenedoria i Autònoms, Especialització Sectorial i Competitivi-
tat Rural.

vació de les pimes i micropimes castellanolleo-
neses, la qual cosa afavoreix la digitalització i les 
tecnologies clau de la Indústria 4.0, la transfe-
rència de coneixement, el lideratge tecnològic i 
l’augment de la dimensió internacional de  
l’R+D+I regional. I, tot això, amb el punt de mira 
en el creixement econòmic i la millora de la 
competitivitat de les empreses i emprenedors 
regionals. En el quadre següent es recullen els 
programes i línies continguts en el bloc segon93 
de l’Estratègia dedicat a la innovació.

Així mateix, el Pla Director de Promoció Industrial 
2017-2020 s’ha dissenyat com un instrument de 
coordinació de les actuacions de totes les àrees 
administratives que influeixen en l’activitat indus-
trial. S’estructura en cinc eixos de competitivitat, 
dels qual el segon es dedica a la innovació tecnolò-

Estratègia Regional d’Emprenedoria, Innovació i Autònoms (2016-2020):  
 Innovació i Transferència Tecnològica

Font: Estratègia Regional d’Emprenedoria, Innovació i Autònoms (2016-2020).

Programes Línies

I. Innovació 
empresarial

1.1. Assessorament i suport a l’esforç innovador de les pimes.

1.2. Foment de la innovació des de la demanda (CPI).

1.3. Desenvolupament de l’economia digital (Agenda Digital de Castella i Lleó).

II. Lideratge 
tecnològic

2.1. Vigilància tecnològica. 

2.2. Capital humà: capacitació i sensibilització.

2.3. Estratègia d’Empreses líders en R+D+I.

III. Transferència de 
tecnologia

3.1. Transferència de coneixement i innovació oberta.

3.2. Plataformes d’impuls a la transferència tecnològica.

3.3. Suport a la xarxa de centres tecnològics.

IV. Espais per a la 
innovació

4.1. Serveis de valor afegit en els parcs tecnològics.

4.2. Impuls a la creació i assentament d’empreses intensives en R+D.

V. Projectes europeus 
d’innovació

5.1. Foment de la participació en convocatòries internacionals d’R+D+I per part 
d’empreses i entitats regionals.

5.2. Posicionament en plataformes i xarxes europees.

5.3. Participació activa de l’ICE en iniciatives internacionals.
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gica i digital94, en consonància amb la iniciativa 
“Indústria Connectada 4.0”95. Per impulsar aquesta 
innovació industrial, el Pla assenyala com a priorità-
ries les següents línies d’actuació:

•  Donar suport a l’esforç innovador de les 
empreses: a través de serveis especialitzats, la 
identificació d’empreses amb capacitat inno-
vadora (base per a la seva inclusió en projectes 
innovadors) i el foment de la compra pública 
innovadora.

•  Accelerar la fabricació avançada i la transfor-
mació digital en la indústria: amb la posada 
en marxa d’actuacions de difusió i dinamitza-
ció en l’àmbit de la Indústria 4.0 i actuacions 
específiques en sectors industrials, junt amb 
l’efectiva implantació d’habilitadors digitals 
en la indústria.

•  Millorar la formació96 per a la innovació, que 
reforça el nivell de qualificació dels professio-
nals a través de la formació a directius en el 
camp de la innovació o el foment dels gestors 
professionals, les beques o pràctiques en 
empreses innovadores, els projectes de docto-
rats industrials i la formació en tecnologies 
facilitadores digitals i de la Indústria 4.0.

•  Impulsar la transferència de coneixement i col-
laboració entre empreses, universitats i altres 
agents que donen suport a la innovació. En 
aquest sentit, s’insisteix en la col·laboració efec-
tiva per a la transferència tecnològica (entre els 
agents del sistema R+D+I regional i el teixit 
industrial), el desenvolupament de serveis en 
xarxa que integren la recerca bàsica i el coneixe-
ment orientat al mercat i el suport de les agru-
pacions empresarials innovadores o clústers.

També amb el focus posat a afavorir la concreció 
de l’Estratègia RIS3 en l’àmbit industrial, s’ha 
creat la Xarxa d’Innovació Empresarial de Caste-

94  Els altres quatre eixos transversals que preveu són: Dimensió del teixit industrial, Internacionalització, Finança-
ment i Entorn industrial.
95  “Indústria Connectada 4.0: la transformació digital de la indústria”, promoguda pel Ministeri d’Indústria, Energia 
i Turisme.
96  En línia amb la Nova Agenda de les Capacitats per a Europa, impulsada el 2016 per la Comissió Europea.
97  Per a més informació, consulteu: http://redei.es
98  D’acord amb l’última dada publicada per l’INE en l’Enquesta sobre Innovació en les Empreses.

lla i Lleó (Redei)97, que desenvolupa el concepte 
d’innovació oberta des de la recerca als models 
de negoci. En aquest sentit, Redei promou ini- 
ciatives d’innovació publicoprivades i la transfe-
rència tecnològica, fomenta la creació i consoli-
dació d’empreses innovadores, realitza tasques 
de vigilància estratègica, apunta a l’aprofita-
ment de les infraestructures i equipaments tec-
nològics, i afavoreix l’especialització sectorial 
intel·ligent de la RIS3 i el desenvolupament de 
les estructures clúster.

3.3.2. Innovació empresarial

Les empreses són actors principals en la 
innovació de Castella i Lleó. Els creixents 
progressos en la cultura i compromís amb 
la innovació de les pimes són essencials per 
a la competitivitat del teixit productiu i 
l’expansió de l’economia del coneixe-
ment. El nombre d’empreses innovadores i 
d’empreses de base tecnològica és minori-
tari i encara no s’han recuperat els nivells 
precrisi. No obstant això, l’aposta per  
l’R+D+I d’aquestes empreses s’han enfortit, 
movent-se en màxims històrics, i la regió es 
col·loca en el segon lloc en la classificació 
d’intensitat innovadora empresarial.

Prenent com a referència l’any 201898, a Castella i 
Lleó hi ha 821 empreses innovadores, una xifra 
reduïda, que equival a només un 0,6% del total 
d’empreses, per sota de la mitjana espanyola (0,7%) 
i menys de la meitat que la primera comunitat 
autònoma (País Basc amb un 1,3%). La crisi econò-
mica va frenar la innovació empresarial, amb una 
caiguda del cens d’empreses del 68,7% en relació 
amb 2008 (any en què se’n va registrar el màxim 
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nombre, 1.561), encara més accentuat que en el 
conjunt del país (–30,4%). No obstant això, en els 
darrers anys registrats s’aprecia una recuperació, 
amb un increment del 67,9% entre 2016 i 2018, 
superior a la mitjana espanyola (34,9%). La despesa 
mitjana en activitats innovadores d’aquestes 
empreses va resistir millor la crisi. El 2018 va ascen-
dir a 710,3  milions d’euros, un 11,6% menys que 
l’any amb més despesa, però un 38,1% més que 
l’any base de la sèrie (2005). Atès que el nombre 
d’empreses innovadores es va reduir un 34,2% en 
aquest període, la despesa mitjana per empresa 
s’ha ampliat a 865.183 euros (452.610 més que el 
2005) i una xifra per sobre de la de la mitjana del 
país (821.781 euros). És a dir, menys empreses, però 
que inverteixen més en innovació.

La intensitat de la innovació empresarial99 mos-
tra un bon rendiment en els darrers anys. Per 
quart any consecutiu, el percentatge d’intensi-
tat d’innovació va créixer el 2018 fins a l’1,5%, el 
segon màxim de la sèrie representada (el pri-
mer, el 2009, va ser de l’1,6%), amb la qual cosa 

99  Relaciona les despeses en activitats innovadores pel que fa a la xifra de negocis de les empreses.

s’amplia l’avantatge castellanolleonès a mig 
punt en comparació amb l’estàndard nacional, 
la segona comunitat autònoma més ben posi- 
cionada (únicament per darrere del País Basc, el 
valor de la qual se situa en l’1,8%). 

Les empreses classificades en els sectors d’alta 
i mitja-alta tecnologia (AYMAT) són clau per 
avançar en els processos d’innovació. A Caste-
lla i Lleó es comptabilitzen 188  empreses 
d’aquesta tipologia, una proporció de tan sols 
una per cada 862 empreses de la regió. Això 
suposa un descens del 28,5% en relació amb la 
xifra màxima assolida el 2011 (263 empreses). 
La major part de les AYMAT es correspon amb 
serveis d’alta tecnologia, 128 empreses (68,1%). 
Les empreses de manufactures d’alta i mitjana 
tecnologia (60) tenen un pes inferior a la 
mitjana espanyola (31,9%, 13,4 p. p. menys) i  
a més el seu nombre es va contraure més 
(–42,9% entre 2011 i 2018, en comparació amb 
el –19% de les empreses de serveis d’alta tec-
nologia). 
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Font: Enquesta sobre innovació a les empreses (INE).
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Evolució de les empreses castellanolleoneses innovadores i la seva despesa en innovació 
(2005-2018)
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Encara que hagin baixat en nombre, les 
empreses tecnològiques castellanolleo-
neses s’han enfortit, tant en termes d’in-
versió com d’ocupació, és a dir, estan millor 
preparades per innovar i competir.

No obstant això, la inversió i l’ocupació de les 
empreses de base tecnològica s’han enfortit en 
la darrera dècada analitzada. La xifra de despesa 
de les empreses AYMAT va assolir un màxim his-
tòric en l’any 2018 de 411,3  milions d’euros, un 
41,4% més que 10 anys abans (27,3 punts per 
sobre del creixement nacional). Per això, la des-
pesa de les empreses d’alta tecnologia eleva la 
seva participació en el total de la despesa en 
R+D fins al 53,9% (14,6 punts més que 10 anys 
abans i 16,2 punts per sobre de la mitjana espa-
nyola). Aquest percentatge de despesa equival 
al 0,7% del PIB, per sobre de la mitjana espa-
nyola (0,5%) i la segona comunitat autònoma 
en la classificació. Tot i que de manera menys 
intensa que la inversió, l’ocupació de les empre-
ses d’alta tecnologia també s’ha consolidat, i es 
registren 3.046  empleats en R+D per a l’any 
2018, un 25.7% més que el 2008, en línia amb el 
creixement del conjunt del país (24,4%). 

Les polítiques autonòmiques d’R+D+I s’han acom-
panyat d’un desenvolupament paral·lel de l’entra-
mat institucional de suport a la innovació 
empresarial (analitzat detalladament en l’apartat 
del sistema d’innovació regional). L’Institut per a la 
Competitivitat Empresarial (ICE) –que va substi-
tuir l’ADE– és un dels agents més actius i amb una 
repercussió regional més notable, tant pel que fa 
al desenvolupament de les polítiques regionals  
–anteriorment exposades– com en l’impuls 
d’eines específiques. En aquest sentit, el Programa 
de Capacitació i Suport a l’R+D+I Empresarial 
“Centr@Tec” és una de les iniciatives estrella 

100  Impulsada en col·laboració amb els centres regionals i dins del paraigües de la Xarxa d’Emprenedoria i Innovació 
de Castella i Lleó (www.redei.es).
101  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.

encapçalades per l’ICE100. Centr@Tec compren 
diverses línies d’actuacions que convergeixen en 
la innovació empresarial, com són la promoció de 
la Indústria 4.0, la digitalització, la innovació en 
processos i disseny de productes i serveis, la inter-
nacionalització de l’R+D+I i el suport a emprene-
dors de base tecnològica.

3.3.3. Desenvolupament digital, 
tecnologies habilitadores  
i Indústria 4.0 

El procés de digitalització assolit per societat i 
empreses és una altra de les baules per avaluar 
el procés d’innovació i competitivitat regional. 
Les següents categories d’indicadors permeten 
calibrar la facilitat d’accés i l’ús de les tecnolo-
gies digitals a Castella i Lleó:

•  Accessibilitat: connexió fixa de les llars (ADSL, 
xarxa de cable, etc.) i mòbil (mitjançant telè-
fon intel·ligent o altres dispositius).

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

•  Usuaris: ús d’Internet per part dels ciutadans 
(entre 16 i 74 anys), en les seves diverses aplica-
cions101, 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-
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net i la implementació d’eines digitals sofisti-
cades.

L’enquesta sobre equipament i ús de tecnolo-
gies de la informació i la comunicació (2018) ela-
borada per l’INE permet calibrar les fortaleses i 
les debilitats de la regió en matèria de digitalit-
zació. En els àmbits d’accessibilitat, infraestruc-
tures digitals i ús de particulars en la societat, 
en general, el marge de millora és considerable 
en els indicadors d’ús d’Internet i de les xarxes 
socials, així com en la connexió dels habitatges, 
cobertura i velocitat de banda ampla. En termes 
comparats, la regió supera la mitjana espanyola 
en connexió de mòbil de banda ampla, cober-
tura de banda ampla ADSL (10 o més megabits 
per segon). Per contra, els pitjors resultats de la 
comparativa es donen en la velocitat de la 
banda ampla a partir de 30 megabits per segon 
(66,7%, 17  punts per sota de la mitjana espa-
nyola) i en la connexió de banda ampla dels 
habitatges (78,3%, set punts per sota del nivell 
nacional). En la resta d’indicadors, les diferèn-
cies són poc significatives.

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 el 
grau de sofisticació tecnològica. Així, per 
exemple, la interacció digital amb l’Administra-
ció assoleix el 92% en les empreses de 10 o més 
treballadors, 18,3 punts més que les empreses 
de menys de 10  empleats. La majoria de les 
empreses de la regió disposen d’una connexió 
a Internet i pàgina web (80%), però l’ocupació 
de tecnologies digitals més punteres encara és 
escàs: la impressió 3D es limita al 3,7% de les 
empreses (si bé la xifra regional avantatja la 
mitjana nacional); l’anàlisi del big data, a un 
6,1%; i la compra de serveis en el núvol, a un 
15,8%. En general, en els indicadors empresa 
rials de la regió se situa al voltant de la mitjana 
del país, tret dels endarreriments en les anàli-
sis del big data i a l’ocupació d’especialistes TIC 
(particularment, pel reduït percentatge en les 
empreses petites, 2,1%, en comparació amb el 
13,9% en les empreses de 10 o més treballa-
dors).

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

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

Acompliment dels principals indicadors digitals (2019)
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Existeix un ampli consens del paper 
essencial de la digitalització, tant pel que 
fa a qualitat de vida de la població com 
per la competitivitat que proporciona a les 
empreses. Castella i Lleó ha de continuar 
progressant per reduir la bretxa digital, 
incidint en la implantació d’infraestructu-
res i serveis digitals d’alta capacitat (espe-
cialment en els àmbits rurals) i potenciar 
l’accés de les pimes i autònoms a les tec-
nologies digitals avançades. L’Administra-
ció autonòmica té una llarga trajectòria 
en la promoció de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, la digitalitza-
ció de la societat i en els darrers temps 
està impulsant l’adaptació del teixit pro-
ductiu a la indústria intel·ligent o quarta 
revolució industrial.

L’Agenda Digital per a Castella i Lleó és un dels 
programes impulsats des de l’Estratègia RIS3, la 
finalitat del qual és la transformació digital de 
la societat i economia regional, fomentant les 
TIC com a eines facilitadores de la innovació, la 
cohesió social i territorial, el creixement econò-
mic, el desenvolupament del medi rural i la  
creació d’ocupació. Per a això, disposa de les 
següents línies d’actuació: 

•  Desplegament de xarxes i serveis de teleco-
municacions d’alta capacitat102.

•  Economia digital per al creixement i la compe-
titivitat de les empreses, a través del suport a 
l’adaptació als nous models de negocis digi-

102  Pel que fa a això, la Direcció General de Telecomunicacions treballa en la millora i extensió d’Infraestructures de 
telecomunicacions a Castella i Lleó.
103  En aquest àmbit de l’e-administració, destaquen la Seu Electrònica de la Junta de Castella i Lleó, el Portal de Go-
vern obert, el Portal de Sanitat, el Portal d’Educació, la Xarxa de Municipis Digitals i el Portal de Contractació Adminis-
trativa de la Junta.
104  Programa de sensibilització en l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació TIC per a 
ciutadans i empreses. Desenvolupat en dos àmbits d’actuació: els espais CyL digital i el web www.cyldigital.es.
105  El programa “Centr@Tec” també inclou altres serveis avançats destinats a les pimes, relacionats amb la innovació 
en processos i disseny de productes/serveis, la internacionalització de l’R+D+I i el suport a emprenedors de base 
tecnològica.
106  Aprofitant l’Eina d’Autodiagnòstic Avançada (HADA).

tals, i l’ús de les TIC per a la valoració dels 
recursos endògens.

•  E-administració i millora dels serveis públics a 
través de les TIC103.

•  Adaptació digital de la ciutadania i innovació 
social, des de la capacitat bàsica fins a l’adqui-
sició de competències digitals avançades. 
Impuls del Programa CyL Digital104.

En l’àmbit del teixit productiu, el Pla d’Indústria 
4.0 de Castella i Lleó persegueix l’adaptació 
digital de les pimes en el context de l’economia 
global, donant-hi suport en la incorporació de 
les habilitats i tecnologies 4.0 disponibles en 
cada sector. Tenint en compte això, el Programa 
de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial 
“Centr@Tec” de l’ICE, en col·laboració amb els 
centres tecnològics regionals, promou la Indús-
tria 4.0 i digitalització empresarial105 a través de 
l’organització d’esdeveniments de sensibilitza-
ció, tallers formatius i els diagnòstics persona-
litzats.

La Junta de Castella i Lleó col·labora amb el 
Govern d’Espanya en el desenvolupament d’un 
pla d’ajudes per digitalitzar empreses del sector 
industrial, que en faciliti l’adaptació a la quarta 
revolució industrial per mitjà del diagnòstic 
avançat106 i els ponts d’accés a tecnologies habi-
litadores (estratègia digital empresarial). Les 
accions es dirigeixen de forma preferent en 
quatre pols de coneixement: ciberseguretat, 
producció intel·ligent, Internet de les coses i 
Smart City.
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Tenint en compte la conjuntura marcada per la 
COVID-19, al Junta està impulsant –a través de 
l’ICE– la digitalització i sistemes de teletreball 
segur per a pimes i autònoms. Aquesta inicia-
tiva de caràcter publicoprivat inclou un assesso-
rament personalitzat i especialitzat en 
assistència remota, i per a això es compta amb 
agents del sector TIC.

Per a l’impuls d’aquestes iniciatives, la Junta de 
Castella i Lleó disposa de valuoses eines, com 
són el Centre Tecnològic de la Informació i la 
Comunicació (CTIC) i Cibersecurity Innovation 
Hub. Des del CTIC, s’ha impulsat el projecte 
“Realització Diagnòstic de situació i pla de digi-
talització en matèria d’Indústria 4.0”, que prova 
de millorar la implementació de les polítiques i 
iniciatives sectorials relacionats amb la Indús-
tria  4.0, prenent com a referència les millors 
pràctiques a escala nacional i internacional. El 
hub de ciberseguretat és un ecosistema digital 
que agrupa els tres principals agents presents a 
la regió en matèria de ciberseguretat i tecnolo-
gies avançades: la Junta de Castella i Lleó  
–representada per l’ICE–, l’Institut Nacional de 
Ciberseguretat (INCIBE) i l’AEI Innovadora en 
Ciberseguretat i Tecnologies Avançades. La seva 
missió és fomentar la ciberseguretat i altres tec-
nologies avançades en el marc de la Indús-
tria  4.0, especialment entre les empreses 
petites amb més dificultats de capacitació 
especialitzada.

107  L’any 2017, l’ICE va substituir l’extinta ADE (Agència d’Innovació, Finançament i Internacionalització de Castella i 
Lleó), reforçant les competències d’aquest ens.
108  Pel que fa a això, entre altres iniciatives, des de l’ICE s’impulsa el Programa de Formació de Gestors d’R+D+I.
109  El Pla de Creixement Innovador, programa d’Emprenedoria amb component Innovador, el programa Consolidació 
d’empreses innovadores i el Programa de Pràctiques ICE en col·laboració amb les fundacions de les universitats de 
Castella i Lleó.

3.3.4. El sistema R+D+I  
de Castella i Lleó 

Castella i Lleó ha assolit un dens i extens 
sistema d’innovació, la multiplicitat 
d’agents, estructures i espais del qual 
superen la seva mida econòmica o el pes 
demogràfic.

La Junta és molt proactiva a l’hora d’impulsar la 
innovació del teixit empresarial. La política auto-
nòmica de suport a l’R+D+I empresarial es cana-
litza preferentment a través de l’Institut per a la 
Competitivitat Empresarial (ICE)107, adscrit a la 
Conselleria d’Economia i Competitivitat (Conse-
lleria d’Economia i Hisenda). La tasca de l’ICE és 
especialment rellevant en el suport a l’emprene-
doria innovadora o en la creació d’empreses inno-
vadores, a través de la formació108 i assessorament 
tècnic especialitzat, la transferència i valoració 
del coneixement, el finançament i internaciona-
lització dels projectes empresarials i la disposició 
del sòl o espais tecnològics (analitzats a conti-
nuació). 

Per al foment de la transferència del coneixe-
ment generat pel sistema d’innovació regional 
té dues eines dissenyades ad hoc: el Servei 
d’Ofertes i Demandes en R+D+I i el portal tele-
màtic de la Xarxa d’Emprenedoria i Innovació 
de Castella i Lleó (Redei). A través de l’eina Llan-
çadora Financera, l’ICE ofereix diverses fórmu-
les de finançament: ajudes, préstecs, capital 
risc, capital llavor, programes de capitalització 
específics per a la innovació109 o productes de 
tipus conjuntural (com són les mesures finan-
ceres davant la crisi de la COVID-19). El múscul 
financer de l’ICE se sustenta en els fons de les 
societats financeres de perímetre regional 
(Sodical i Iberaval), però també s’ha ampliat a 
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través de la col·laboració publicoprivada, com 
és el cas de les 18 entitats financeres110 que par-
ticipen en el programa Llançadora Financera, i 
l’accés als fons i instruments europeus i nacio-
nals111.

A més del focus empresarial i l’acció de l’ICE, 
convé ressaltar el caràcter transversal que 
adquireix la innovació en els diversos àmbits de 
l’Administració regional. En el següent mapa 
s’inclouen les Conselleries més implicades amb 
la innovació. La coordinació d’aquests àmbits es 
necessària per afavorir la permeabilitat de les 
polítiques regionals i sectorials en temes d’in-
novació, així com per evitar divergències, enca-

110  Entre les quals es troba CaixaBank.
111  Com són la Iniciativa Pime de la Comissió Europea, els Préstecs directes del BEI, el Pla Juncker i els instruments 
financers dels organismes nacionals (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, ENISA, COFIDES, ICO, etc.).

valcaments o malbaratar recursos. A aquest 
efecte, la Junta disposa de la figura del Comissi-
onat per a la Ciència i la Tecnologia, encarregada 
de coordinar els agents del sistema.

La multiplicitat d’agents publicoprivats, la diver-
sitat sectorial i la dimensió territorial de la regió 
es tradueixen en un sistema d’R+D+I de Castella 
i Lleó extens i complex. El quadre de la pàgina 
següent il·lustra la dimensió assolida pels espais 
d’R+D+I, tant per la seva cobertura (a les nou 
províncies que componen la regió) com per la 
varietat d’àmbits productius d’innovació (on 
destaca l’automoció i fabricació avançada, sec-
tor digital, energia, biotecnologia i agroalimen-

Estructura del sistema públic regional d’R+D+I

Conselleria 
Economia i 

Hisenda

Conselleria 
Ocupació i 
Indústria

Conselleria 
Sanitat

Conselleria 
Agricultura,
Ramaderia i

Desenvolupament 
Rural

Conselleria 
Cultura i
Turisme

Conselleria 
Educació

Compra pública d’innovació

Impuls de les TIC i Indústria 4.0 
al sector empresarial 

Promou la recerca 
sanitària

Comissionada per a la Ciència i Tecnologia: 
coordinació de les polítiques de R+D+I regionals

Projectes de recerca 
relacionats amb el sector 

agroalimentari 

Programes de recerca i 
innovació per a la conservació 
i gestió del patrimoni cultural 

Suport al talent i al capital humà

Institut 
Competitivitat

Empresarial
(ICE)

DG 
Indústria

DG 
Innovació i 
Resultats 
en Salut 

Institut 
Tecnològic 

Agrari 
(ITACYL)

DG 
Patrimoni
Cultural

DG
Universitats

i Recerca

Viceconselleria
Universitats

i Recerca

Junta de 
Castella i Lleó

 

Serveis de Recerca Científica, 
Transferència de Coneixement i Infraestructura Universitària

Promou la generació de coneixement a les universitats 
i centres de recerca i l’increment de la qualitat científica

Impuls de la innovació empresarial

Suport a la creació d'empreses 
de base tecnològica

Servei d’Ofertes i Demandes R+D+I: 
transferència de coneixement

Capacitació en gestors 
d’innovació

Font: Elaboració pròpia Afi.
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tari i la biomedicina). El quadre també inclou les 
diverses institucions involucrades, amb un 
paper protagonista de l’Administració autonò-
mica i de les universitats, però també amb pre-
sència significativa d’organismes estatals 
(particularment, CSIC) i fórmules mixtes de col-
laboració interinstitucional. Tot això, explica 
l’amplitud i diversitat dels espais d’R+D+I que 
operen a la regió: 11 centres tecnològics, 17 cen-
tre de recerca i 7 parcs cientificotecnològics. 

Les xarxes que integren els centres tecnològics i 
parcs tecnològics de Castella i Lleó o a escala 
universitària contribueixen a la cohesió i poten-
ciació de sinergies del sistema d’R+D+I regional.

els parcs tecnològics de Castella i Lleó s’han dis-
senyat com espais per al desenvolupament i 
atracció d’activitats empresarials d’alt valor afe-
git i base tecnològica. Així mateix, funcionen de 
palanques per impulsar les polítiques d’innova-
ció regional, la transferència de tecnologia o el 
desenvolupament de projectes conjunts de tri-

Espais i infraestructures d’R+D+I a Castella i Lleó

Sectors i àmbits d’innovació

Fundación Centro Tecnológico de Cereales 
de Castilla y León (CETECE)

Fundación Centro de Automatización, Robótica, Tecnologías 
de la Información y de la Fabricación (Cartif) 

Parque Tecnológico de Boecillo

Parque Tecnológico de León

Parque Tecnológico de Burgos

Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid

Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC)

Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (ITACYL)

Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER)

Centro para la Calidad de los Alimentos

Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiología (IRNASA) 

Estación Agrícola Experimental (EAE) 

Centro de Investigación del Cáncer (CIC)

Instituto de Biología Funcional 
y Genómica (IBFG) 

Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB) 

Instituto de Biología y Genética 
Molecular (IBGM) 

Instituto Ciencias del Corazón (ICICOR)

Instituto de Biomedicina (IBIOMED)

Centro Nacional de Investigación
 sobre la Evolución Humana (CENIEH)

Centro de Láseres 
Pulsados (CLPU) 

Centro para la Defensa Contra 
el Fuego. Sostenibilidad (CDF)

Instituto de Estudios de Ciencias de 
la Salud de Castilla y León (IECSCYL)

Sociedad de Investigación y 
Explotación Minera de Castilla y León (SIEMCALSA)

Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL)

Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME)

Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte (Cidaut)

Automoció i fabricació avançada
Digitals, TIC 
Energia, Economia circular i Medi ambient
Biotecnologia i Agroalimentari
Biomedicina i Ciències de la salut i Biotecnologia
Multidisciplinaris
Altres camps 

Regionals
CSIC
Altres estatals
Universitaris
Mixtos Universitaris-CSIC

Vinculació institucional Sectors i àmbits d’innovació Xarxes

Parque Científico de la 
Universidad de Salamanca

Parque Científico de la 
Universidad de León

Parque Científico y Tecnológico 
de la Universidad de Burgos

Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)

Centro Internacional de Materiales Avanzados y 
Materias Primas de Castilla y León (ICAMCYL)

Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA)

Centro de Servicios y Promoción Forestal
y de su industria de Castilla y León (CESEFOR).

Fundación Instituto Internacional de Investigación en
Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación (AIR Institute)Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

CENTRES
TECNOLÒGICS

PARCS 
TECNOLÒGICS

I CIENTÍFICSCENTRES
RECERCA

Infraestructures Científiques 
i Tècniques Singulars (ICTS)

Centres tecnològics
de Castella i Lleó

Parcs tecnològics
de Castella i Lleó

Font: Elaboració pròpia Afi.
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ple hèlix (empreses, universitats i centres cienti-
ficotecnològics). El Parque Tecnológico de 
Boecillo, a la província de Valladolid, sobresurt 
com l’espai tecnològic pioner (creat el 1992) i 
més consolidat de la regió, amb més de 
100 empreses i seu de dos centres tecnològics 
de referència regional (CARTIF i CIDAUT) i la 
Bioincubadora d’empreses biotecnològiques. 

Els centres tecnològics tenen com a missió prin-
cipal la transferència cientificotecnològica al 
sistema productiu, i així contribueixen a millo-
rar la competitivitat i innovació de les empreses. 
Els cinc principals centres tecnològics de la regió 
–agrupats a la Xarxa de Centres Tecnològics de 
Castella i Lleó– són: 

•  CARTIF (Fundación Centro de Automatización, 
Robótica, Tecnologías de la Información y de la 
Fabricación) s’especialitza en tecnologies per 
a l’automoció i fabricació avançada (processos 
de visió artificial, robòtica, informàtica indus-
trial, etc.), y progressivament ha adquirit una 
dimensió multidisciplinària que comprèn 
solucions tecnològiques per als sectors agroa-
limentari, energies renovables i medi ambient.

•  CIDAUT (Fundación para la Investigación y 
Desarrollo en Transporte) està orientat al pri-
mer sector industrial regional, l’automoció 
(especialment, en els camps d’aliatges lleuge-
res, materials compostos, productes i proces-
sos, vehicle elèctric, sistemes de control, etc.). 
A més, s’ocupa de les demandes tecnològi-
ques del sector aeronàutic i de les energies 
renovables. 

•  CTME (Centro Tecnológico de Miranda de 
Ebro), amb un enfocament multisectorial, 
s’ocupa dels nous materials metàl·lics i no 
metàl·lics, tecnologies ambientals, ecodisseny 
i sistemes d’energia i control relacionats amb 
el vehicle elèctric.

112  La Universitat de Salamanca, creada el 1218, és la més antiga d’Espanya i una de les primeres fundades a Europa 
( junt amb Colònia, Oxford i París). Valladolid, sorgida el 1292, és la segona en funcionament més antiga del país.
113  Acrònim de Transferència de Coneixement Universitat-Empresa.
114  Per a més informació, consulteu: https://www.redtcue.es

•  ITCL (Instituto Tecnológico de Castilla y León) 
ofereix una cartera tecnològica encaminada 
als béns d’equipament, realitat virtual i reali-
tat augmentada, electrònica industrial, auto-
matització de processos i sistema d’energia i 
control relacionats amb el vehicle elèctric.

•  Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) 
aporta solucions biotecnològiques per a dife-
rents sectors industrials (farmacèutic, agroali-
mentari, mediambiental). 

El sistema universitari és un dels actius més 
valuosos de Castella i Lleó. Juntament amb les 
dues universitats històriques112 de referència, 
Salamanca i Valladolid, el sistema es comple-
menta amb altres dues universitats públiques 
(Lleó i Burgos) i cinc universitats privades. Totes 
les províncies tenen almenys una universitat o 
antena universitària. A més de la seva funció 
tradicional educativa, les universitats castella-
nolleoneses han anat guanyant protagonisme 
com a pols de recerca bàsica i aplicada, i s’han 
dotat d’espais de producció cientificotecnolò-
gica especialitzada (centres de recerca i parcs 
universitaris) i estructures de transferència del 
coneixement generat (OTRI i fundacions univer-
sitat-empresa).

La iniciativa TCUE113, impulsada des de l’any 
2008, té com a objectiu potenciar la recerca 
orien tada al mercat. TCUE funciona com una 
xarxa que connecta les nou universitats de Cas-
tella i Lleó a través de les seves Fundacions 
Generals i/o Oficines de Transferència de Conei-
xement (Fundació General Universitat-TCUE), 
per a la difusió de la qual es disposa d’un portal 
específic a Internet114. Així mateix, en el marc de 
l’especialització intel·ligent, el Pla TCUE 2018-
2020 persegueix avançar en el nou model uni-
versitari, integrat i obert a l’economia i societat, 
que impulsa els processos de transferència de la 
recerca universitària, la identificació de vetes de 
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mercat d’especialització científica, les col·labo-
racions publicoprivades, així com també facilita 
el treball en xarxa d’aquestes universitats (pro-
jectes conjunts d’R+D+I, suport a l’emprenedo-
ria universitària i a la creació d’spin-offs i 

empreses de base tecnològica). Per a la qual 
cosa, el Pla TCUE s’estructura en tres grans pro-
grames que inclouen 10 mesures d’actuacions, 
recollides en el següent quadre.

Sistema universitari i innovació a Castella i Lleó

Lleó

Salamanca

Valladolid

Burgos

Àvila

Segòvia

Béjar

Universitat pública (seu central)
Antena universitària 
Universitat privada
Parc científic
Centre de recerca universitari

Sòria

Zamora

Palència

Ponferrada

Font: Elaboració pròpia Afi.
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3.3.5. Clústers i àrees econòmiques 
estratègiques 

Les estructures clúster s’han convertit en 
una peça clau per al desenvolupament de la 
innovació en el teixit productiu castellano-
lleonès; s’incentiva la col·laboració creuada i 
la difusió tecnològica en les empreses en els 
diversos sectors estratègics de la regió.

El concepte de clúster s’identifica amb les Agru-
pacions Empresarials Innovadores (AEI) sorgi-
des en un espai geogràfic o sector concret, en 
què els processos de cooperació –entre els 
agents d’innovació i les empreses– són crucials 
per a la potenciació de l’R+D+I i la competitivi-
tat regional. Castella i Lleó disposa en l’actuali-
tat de set AEI reconegudes pel Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, que reflecteixen 

115  Constituïda pel Decret 51/2010, pel qual es crea i regula el Registre d’AEI de Castella i Lleó.

la diversitat sectorial del teixit productiu regio-
nal: AEI per a la Construcció Eficient (AEICE), 
Associació Espanyola de Valoració Energètica de 
la Biomassa (AVEBIOM), Clúster de Béns d’equi-
pament de Castella i Lleó (CBECYL), AEI en Ciberse-
guretat i Tecnologies Avançades (CIBER SEGURIDAD), 
Fòrum d’automoció de Castella i Lleó (FACYL), 
Clúster de Solucions Innovadores per a la Vida 
Independent (SIVI) i Associació de la Indústria 
Alimentària de Castella i Lleó (VITARTIS). A 
escala regional, aquests clústers s’inscriuen en 
el Registre d’Agrupacions Empresarials Innova-
dores de Castella i Lleó115, que a la vegada en 
suma altres tres més: Clúster de Salut (BIO-
TECYL), el Clúster d’Energies Renovables (CYLSO-
LAR) i el Clúster d’oftalmologia i Ciències de la 
Visió (CLUSTER4EYE).

Segons la seva aportació a la innovació empresa-
rial –especialment en l’àmbit de les pimes–, 

Pla de Transferència de Coneixement Universitat-Empresa  
(TCUE 2018-2020)

Font: FUESCYL.

Programes Objectius Mesures

1. Ecosistema 
universitari per a la 
transferència de 
coneixement

Desenvolupament d’un model 
integrat, estable i sostenible, 
que afavoreixi la col·laboració i 
el treball en xarxa de totes les 
universitats castellanes i 
lleoneses.

1.  Plans estratègics.
2.  Impuls a les oficines de transferència de 

coneixement universitàries, col·laboració i 
treball en xarxa.

3.  Convocatòries per realitzar, registrar i 
explotar desenvolupaments tecnològics.

4.  Difusió i comunicació.

2. Impuls a la 
col·laboració 
universitat-empresa 
i a la innovació 
oberta

Posada en marxa d’estratègies 
i projectes de l’R+D+I conjunts 
entre universitats i empreses.

5.  Projectes conjunts universitat-empresa.
6.  Consorcis universitaris per a la transferència 

de coneixement.
7.  Doctorats industrials.
8.  Desafiament universitat-empresa.

3. Impuls a 
l’emprenedoria 
universitària

Foment de l’emprenedoria 
universitària i la creació  
d’spin-offs i empreses basades 
en el coneixement universitari.

9.  Sistema de suport a l’emprenedor.
10.  Campus emprenedor.
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l’impuls i la consolidació de les agrupacions 
empresarials innovadores o clústers són uns 
dels pilars de les polítiques d’innovació regio-
nals. En aquest sentit, el suport a aquestes 
estructures s’integra en el Programa Operatiu 
de Castella i Lleó 2014-2020116, que dedica una 
partida específica al seu impuls117.

La política regional de clústers s’ha pro-
mogut en el marc de l’Estratègia RIS3 i, en 
conseqüència, contribueix al canvi del 
model productiu a partir dels eixos d’espe-
cialització sectorial intel·ligent.

116  Dins de l’Eix Prioritari 3 –Millorar la competitivitat de les pimes– i en l’Objectiu Específic OE 3.4.2 –Promoure la 
innovació de les pimes i la cooperació per a la innovació en tots els àmbits.
117  Fins al moment s’han celebrat sis convocatòries d’ajudes a AEI o clústers regionals (la darrera va ser el 2020).

En coherència amb l’impuls de l’economia del 
coneixement, la RIS3 de Castella i Lleó prioritza 
l’especialització i l’esforç innovador en els sec-
tors estratègics per a l’economia regional o amb 
més pes econòmic, com ara la indústria auto-
motriu i l’agroalimentària, junt amb altres 
actius valuosos com són la salut, el patrimoni 
natural i cultural o l’energia. A continuació, 
s’analitzen de forma detallada els cinc àmbits 
temàtics prioritaris.

Agrupacions empresarials innovadores a Castella i Lleó

AEICE

CYLSOLAR

AVEBIOM

Energia
Medi ambient

VITARTIS

Agroalimentari

Ciberseguretat

SIVI

BIOOTECYL

CLUSTER4EYE

TIC

Salut
Biomedicina

FACYL

CBECYL

FACYL

Automoció

Maquinària 
Tecnologia
Industrial

AEI / CLÚSTERS
CASTELLA I LLEÓ

Font: Elaboració pròpia Afi.
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Un cop creats els principals clústers sectorials 
de referència estratègica per a la regió i quan 
s’aconsegueix una alta permeabilitat en el tei-
xit d’empreses innovadores118, el repte passa per 
la seva consolidació, a partir dels resultats en 
projectes d’innovació de repercussió i el desen-
volupament de la cartera de serveis i aplicacions 
tecnològiques que afavoreixin la seva capacitat 
d’autofinançament i viabilitat a llarg termini. En 
aquest sentit, és essencial enfortir les sinergies, 
tant a nivell intrasectorial com intersectorial, 
que permetin explorar noves línies d’innovació i 
maximitzar els recursos. 

Per tot això, convé ressaltar la Xarxa d’Emprene-
doria i Innovació de Castella i Lleó (Redei), que 
impulsa la coordinació dels clústers regionals, o 
la recent iniciativa conjunta “Acció Clúster”, que 
aporta solucions en matèria d’innovació i col·la-
boració. Pel que fa a això, cinc clústers de la 
regió119 han elaborat un document estratègic 
que contribueixi a la reactivació econòmica des-
prés de la crisi de la COVID-19, la premissa de la 

118  Al voltant del 70% de les empreses innovadores de la regió participen en els AEI o clústers regionals, amb la qual 
cosa es compleix l’objectiu 2020.
119  Byotecil, SIVI, CBECYL, CYLSOLAR i AEIC.

qual és aprofitar la funció d’interfície que tenen 
els clústers en el sistema d’innovació per gua-
nyar competitivitat, resiliència i atracció. A con-
tinuació, s’exposen les línies d’acció proposades 
en el document “Acció Clúster”, referides als 
grans desafiaments de la regió relacionats amb 
la industrialització, internacionalització, benes-
tar, sostenibilitat i desenvolupament territorial. 
La línia tercera proposa una nova política de 
clústers regionals orientada a la creació d’un 
espai o xarxa interclúster –física i virtual– que 
fomenti l’emprenedoria i l’activitat econòmica 
innovadora, incidint en els eixos i sectors estra-
tègics de la regió.

Seguidament, s’abordaran les estructures clús-
ter sorgides al voltant dels sectors econòmics 
prioritaris de la regió, per la seva capacitat trac-
tor o pes econòmic (quant a VAB, ocupació, 
exportacions o contribució a la internacionalit-
zació de l’economia), així com per la seva capaci-
tat de creixement, innovació i especialització 
intel·ligent.

Prioritats temàtiques d’especialització RIS3 (actualització 2018-2020)

Font: Actualització RIS Castella i Lleó, període 2018-2020.

 æ Agroalimentació com a catalitzador de l’extensió de la innovació sobre el territori.

 æ Tecnologies de fabricació i processat, en especial en sectors de transport com automoció i aeronàu-
tic, fent de materials i components les claus del lideratge i la sostenibilitat.

 æ Aplicació de coneixement i tecnologia en salut i en atenció social, canvi demogràfic i benestar, per a 
la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

 æ Patrimoni natural, patrimoni cultural i llengua espanyola i recursos endògens base de la sostenibili-
tat territorial.

 æ R+D en tecnologies de la informació i la comunicació, energia i sostenibilitat, per a la competitivitat 
global regional segons la transversalitat de tecnologies i coneixement.
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sectOR d’autOmOció 

L’automoció és el macrosector, motor econòmic 
de la regió i que més projecció econòmica pro-
porciona. Castella i Lleó coencapçala junt amb 
Catalunya la producció de vehicles del país, amb 
una quota en els darrers anys al voltant del 20%. 
La regió també destaca amb el 16,1% de les 
exportacions espanyoles del sector de l’auto-
moció (en el darrer quinquenni considerat, 2015-

120  La regió disposa de dues plantes de producció més: Grup Fiat-Iveco (Valladolid) i Nissan (Àvila).

2019). La puixança del sector es va cimentar en 
les plantes de producció de Renault a Valladolid 
i Palència120, al voltant de les quals es va forjar 
una potent indústria de components (amb 
empreses tractores que han assolit dimensió 
multinacional, com és el cas del Grup Antolín) i 
territorialment es manifesta en el principal eix 
industrial regional, entre Valladolid i Burgos, 
vertebrat per l’autovia A-62.

Document estratègic: Acción Clúster

Font: Document “Acción Clúster”.

Blocs Línies

1. Industrialització i 
millora de la competitivi-
tat de les empreses

1. Impuls al creixement de les pimes.
2. Impuls a l’R+D+I.
3. Creació d’una nova política regional de clústers.
4. Suport urgent a la digitalització.
5. Nous mecanismes de finançament.
6. Coordinació entre entitats de coneixement i empreses.

2. Internacionalització de 
les empreses

7. Pla de Primer Impuls a la internacionalització de les pimes.
8. Més eines financeres per afavorir l’exportació.
9. Campanyes de difusió “Confía en Castilla y León”.

3. Salut i el benestar

10. Adequació del sistema sanitari a l’etapa post-COVID-19.
11. Impuls a les accions innovadores en telemedicina.
12. Potenciació de la recerca sanitària.
13. Millora de la qualitat de vida a partir de l’entorn construït.
14. Estratègia per a la tercera joventut.

4. Sostenibilitat i 
eficiència energètica

15. Estratègia regional d’energies renovables.
16.  Dinamització del Pla Estratègic d’Economia Circular a través dels clústers.
17. Millora de l’eficiència energètica de les pimes.
18. Promoció de l’autoconsum compartit.
19. Actualització del Pla de Rehabilitació.
20. Suport a la mobilitat elèctrica sostenible en el medi rural.

5. Desenvolupament 
territorial

21. Millora de la connectivitat en l’entorn rural.
22. Model de desenvolupament rural segons recursos endògens i energies 
renovables.
23. Estratègia d’aportació de valor amb la digitalització del patrimoni.
24. Difusió de la cultura i la ciència en el medi rural.
25. Noves fórmules d’atracció d’inversió.
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El clúster d’automoció de Castella i Lleó, FACYL, 
engloba tota la cadena de valor del sector, és a 
dir: la fabricació de vehicles, components i siste-
mes d’automoció, les empreses de serveis 
industrials integrals de producció, proveïdors de 
serveis auxiliars, enginyeries, junt amb les uni-
versitats i centres tecnològics especialitzats en 
el sector (entre els quals destaquen CARTIF i 
CIDAUT). Així mateix, les magnituds que asso-
leix FACYL confirmen el pes de l’automoció a la 
regió: 10.907  milions d’euros en facturació, 
30.316 treballadors directes i el 46,5% de les 
exportacions regionals en el període 2015-2019. 

El clúster va sorgir per la necessitat de promocio-
nar solucions innovadores per a la indústria auto-
mobilística que opera en un mercat altament 
competitiu i globalitzat. Per a això, les principals 
línies de treball del clúster aborden els desafia-
ments estratègics i tecnològics del sector, l’impuls 
o la participació en projectes d’R+D+I, les sinergies o 
solucions compartides entre els socis i la inter-
locució amb les diverses Administracions. 

Entre els projectes en curs promoguts des del 
clúster, ressalten les plataformes d’innovació 
FACYL Challenges i Mobility Horizon. La plata-
forma Challenges es configura com un ecosis-
tema per a la identificació de solucions 
tecnològiques121 i de negoci compartides entre 
les empreses associades. El projecte Mobility 
Horizon analitza el posicionament estratègic 
dels socis de FACYL en l’àmbit de la mobilitat 
amb l’objectiu d’identificar els agents clau i for-
jar aliances estratègiques.

El clúster també promou projectes transversals 
amb altres agents. És el cas del projecte 
CONECT4, en col·laboració amb CIDAUT i l’em-
presa ARSoft122, que investiga les aplicacions de 
les tècniques d’aprenentatge “augmentat” o 

121  En aquests moments, FACYL treballa en tres reptes tecnològics: manipulació automàtica de peces en entorns 
caòtics, detecció d’incidències en màquina-eina i reducció d’emissions de CO2.
122  Empresa de realitat augmentada i realitat virtual, radicada a Salamanca.
123  A través de l’ús de dispositius HMI i l’entrenament d’algoritmes d’intel·ligència artificial.
124  Tenint en compte les dades aportades per l’Informe 2019 del Sector Agrario en Castilla y León, elaborat per Analis-
tes Econòmics d’Andalusia (Unicaja).

“ready-to-work” per al diagnòstic predictiu123 de 
les empreses del sector d’automoció. 

sectOR agROalimentaRi i biOtecnOlOgia

L’agroindústria aporta un terç de la xifra de 
negocis de la indústria manufacturera de la 
regió, i en el conjunt d’Espanya representa un 
8,5% de la facturació124. D’altra banda, Castella i 
Lleó, junt amb Extremadura, encapçala la taxa 
d’ocupació agrària, amb més del 5% del total 
d’afiliats. El sector dona feina a aproximada-
ment 49.000 empleats, que equival a un 14% de 
tota l’ocupació agrària del país (la segona comu-
nitat que més afiliats hi aporta, únicament per 
darrere d’Andalusia). L’especialització agroali-
mentària de la regió també es comprova en el 
sector exportador (14,7% del total de les expor-
tacions de 2019). El sector presenta activitats o 
vetes de mercat productius d’alt valor afegit, 
com ara el vitícola (valoritzat per la D. O. Ribera 
del Duero i altres denominacions) o el sector de 
l’ibèric (D. O. Jamón de Guijuelo).

El clúster de la indústria alimentària de Castella 
i Lleó, VITARTIS, s’ha consolidat com a referent 
regional de la innovació en el sector. A més del 
teixit empresarial de les indústries alimentàries, 
el clúster integra les universitats i els centres 
tecnològics regionals implicats. Aquesta funció 
d’interfície entre les empreses i el sistema cien-
tificotecnològic resulta clau per a la innovació 
del sector. La magnitud del sector i el significat 
del clúster es comprova en les xifres de les 
empreses associades: 3.815 milions de factura-
ció, 11.200 llocs de feina i el 47% del sector agro-
alimentari regional. La finalitat principal de 
VITARTIS és incrementar la competitivitat i 
innovació de la indústria alimentària castella-
nolleonesa a partir de grups de treball i iniciati-
ves de col·laboració en àrees estratègiques per 
al sector, com ara la sostenibilitat i la responsa-
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bilitat corporativa, la formació i atracció de 
talent, la vigilància tecnològica i de mercat, la 
innovació, la Indústria  4.0 i el creixement 
empresarial. Els següents projectes125 proven el 
compromís del clúster amb la innovació del sec-
tor agroalimentari regional:

• Creació d’un Ecosistema del Talent (Ecotalen-
tia) amb l’objectiu d’identificar i atraure talent 
jove a les empreses del sector.

• Model d’Economia Circular d’adaptació i miti-
gació del Canvi Climàtic en la Indústria Ali-
mentària (MENC3IA).

• Reindustrialització del sector agroalimentari: 
Sostenibilitat i Innovació. Dona suport a la 
crea ció o el llançament de nous productes en 
les pimes agroalimentàries, orientades a les 
noves tendències del mercat, processos soste-
nibles i bioinnovadors, a partir de la difusió de 
bones pràctiques i aprofitant la xarxa interna-
cional Reinova126. 

• Explorant noves trajectòries col·laboratives 
en el sector agroalimentari de Castella i Lleó 
(Órbita 4.0). Acompanyament a les empreses 
sòcies de VITARTIS en la identificació i imple-
mentació de solucions de la Indústria 4.0 per 
millorar l’eficiència i sostenibilitat dels proces-
sos productius. 

sectOR eneRgètic i medi ambient

Castella i Lleó s’ha especialitzat en la producció 
d’energia amb un fort component renovable127. 
A més de les fonts energètiques, Castella i Lleó 

125  Projectes finançats a través de la convocatòria de subvencions per a l’any 2020 adreçades a millorar la competiti-
vitat empresarial a través del suport a les agrupacions empresarials innovadores (AEI) de la Conselleria d’Economia i 
Hisenda de la Junta de Castella i Lleó, cofinançada amb fons FEDER.
126  Projecte Interregional de cooperació transfronterera entre Portugal i Espanya que té com a objectiu promoure la 
innovació en les microempreses del sector agroalimentari en mercats externs.
127  El 84% de l’energia elèctrica generada va procedir d’una font renovable (dada de 2019). La regió destaca en pro-
ducció eòlica i hidràulica, seguida de la solar fotovoltaica.
128 Alguns exemples de projectes col·laboratius són: Health Energy (models energètics sostenibles per al sector social i 
sanitari) i Grupo Operativo Agroeficiencia (ús eficient de recursos per a la millora d’explotacions de cereal de regadiu).
129 Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa.

posseeix una àmplia riquesa natural i ambien-
tal amb múltiples possibilitats econòmiques: 
recursos hídrics, masses forestals, mineria, 
pedra natural. En el capítol de sostenibilitat 
s’aborden les principals iniciatives d’aprofitament 
responsable i valorització d’aquests recursos.

El Clúster d’Energies Renovables i Solucions Ener-
gètiques (CYLSOLAR) i l’Ens Regional de l’Ener gia 
són les principals palanques per a l’R+D+I del 
sector. El clúster integra la cadena de valor del 
sector energètic (fabricants, distribuïdors, engi-
nyeries, instal·ladores, mantenidors, producto-
res d’energia) i col·labora amb altres agents del 
sistema d’innovació regional per potenciar el 
desenvolupament i la difusió de les energies 
renovables, a través de la formació i recerca, 
aplicacions tecnològiques, projectes col·labora-
tius128, sostenibilitat i sensibilització social i 
internacionalització de les empreses.

El sector energètic de la biomassa disposa d’un 
clúster propi amb seu a la regió, Avebiom129, 
encarregat de la valoració i difusió d’aquesta 
font energètica en el conjunt del país. El clúster 
agrupa els actors principals del sector de la 
bioenergia que cobreixen tota la cadena de 
valor de la biomassa. Entre les seves principals 
iniciatives destaquen la celebració d’esdeveni-
ments amb repercussió que facin més visible el 
sector i afavoreixin les sinergies (com Expobio-
masa, Congrés de Bioenergia i el Premi 
Fomenta la Bioenergía), la participació de pro-
jectes d’innovació i la potenciació de noves tec-
nologies que millorin la competitivitat de les 
empreses de bioenergia. 

69489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   11269489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   112 6/7/21   12:406/7/21   12:40



113L ' 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  C a s t e l l a  i  L l e ó :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

3.4. Sostenibilitat  
ambiental
El territori castellanolleonès es caracteritza per 
l’abundància, diversitat i alta preservació dels 
recursos naturals. El medi ambient s’ha convertit 
en un actiu cada cop més valuós per a les estratè-
gies de desenvolupament socioeconòmic i terri-
torial empreses a la regió. En aquest apartat es fa 
un recorregut per alguns indicadors i processos 
que permeten, d’una banda, calibrar la situació 
de Castella i Lleó en matèria de qualitat ambien-
tal i, de l’altra, conèixer quines accions s’estan 
duent a terme per avançar en un model socio-
econòmic i territorial sostenible.

3.4.1. Indicadors ambientals

Per tractar el diagnòstic ambiental regional, 
s’han considerat els indicadors d’ocupació del 
sòl, els recursos hídrics, les àrees protegides i la 
biodiversitat, les fonts d’energia i els gasos 
d’efecte d’hivernacle.

Ocupació del sòl

A més de la seva extensió, el territori cas-
tellanolleonès es defineix per la seva baixa 
pressió antròpica.

Prenent com a referència les dades aportades 
per l’Observatori de Sostenibilitat130, el percen-
tatge de superfície artificial és reduït, concreta-
ment l’1,26% del territori castellanolleonès 
(1,1  punts per sota de la mitjana espanyola), 
sent, d’aquesta manera, la tercera comunitat 
amb menys pressió del país. La superfície artifi-
cial s’ha incrementat un 32,9% entre el 1987 i el 
2011, un ritme inferior a la mitjana espanyola 
(55%). No obstant això, en termes per capita 
supera la mitjana (46,6 hectàrees per 1.000 
habitants, en comparació amb el 26,9, la segona 
comunitat amb la ràtio més elevada).

130  Elaborats a partir del Corine Land Cover de l’Institut Geogràfic Nacional. Analitzats a l’informe 25 anys d’urbanit-
zació a Espanya (1987-2011), Observatori de la Sostenibilitat.

Les àrees més afectades per l’artificialització del 
territori coincideixen amb les principals aglo-
meracions urbanes de Valladolid, Salamanca, 
Burgos, Lleó i Ponferrada, així com al voltant de 
l’eix central de l’autovia de Castella (Vallado-
lid-Palència-Burgos), on es polaritza bona part 
de les infraestructures i activitats econòmiques 
de la regió, i, en menor mesura, al voltant de les 
explotacions agrícoles més intensives de la vall 
del Duero i les àrees industrial i mineres de Lleó. 
Més enllà d’aquests focus, la superfície artificial 
es distribueix de forma dispersa al territori, a 
partir dels enclavaments urbans de la resta de 
capitals i capçaleres comarcals. La resta del ter-
ritori roman gairebé intacte, especialment a la 
franja septentrional de les províncies de Palèn-
cia i Burgos, i occidental de les províncies de 
Zamora, Salamanca i Àvila i la major part de 
Sòria, on els processos de naturalització s’han 
consolidat en les darreres dècades en paral·lel a 
la disminució de la densitat de població i l’aug-
ment de les masses boscoses. D’altra banda, la 
superfície antropitzada s’ha incrementat un 
5,7% (període 1987-2011), per sota de l’augment 
registrat en la superfície naturalitzada (7,4%).

La vocació agrícola que té la regió s’aprecia en la 
distribució dels usos del territori. Segons les 
dades d’ESYRCE 2019, el 90,2% de la superfície 
es dedica a activitats agràries, ramaderes i fores-
tals. En termes comparats, destaca la superfície 
de cultius, 37,8%; 4,2 punts més que la mitjana 
espanyola. De fet, el protagonisme de les grans 
extensions de terres de secà de cereal confereix 
protagonisme a Castella i Lleó, amb un 21% de 
tota la superfície de cultius del país. En segon 
lloc, es troba la superfície forestal amb gairebé 
un terç del territori (31,7%), particularment a les 
àrees muntanyoses, tot i que el seu pes és infe-
rior a la mitjana (38,4%). El pes relatiu més gran 
dels usos de prats i pastures (20,6%, 4,3 punts 
més que la mitjana, presentant la regió un 23,5% 
dels prats i pastures del país) s’explica pel signi-
ficat que adquireix la ramaderia extensiva als 
peneplans de l’oest (províncies de Salamanca i 
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Zamora) i a les muntanyes circumdants. Dins 
d’altres superfícies, els usos no agraris, bàsica-
ment àrees urbanes i infraestructures, repre-
senten un 4,9% del territori131, i s’han 
incrementat un 18,2%. 

Els conreus de secà segueixen impregnant 
els paisatges agraris dominants en les pla-
nes de la conca del Duero. Però la regió 
també es defineix per les seves masses 
boscoses i la gran extensió de les zones de 
pastures, particularment als espais de 
peneplà i l’orla muntanyosa. Els paisatges 
tradicionals no romanen intactes, sinó 
que s’han transformat intensament per 
l’agricultura productivista, la qual cosa 
comporta haver d’assumir un cost ambien-
tal per a les futures generacions.

En l’àmbit agrícola sobresurten els cereals, amb 
el 69,2% de la superfície conreada, 26 punts  
més que la mitjana espanyola. Pel que fa a això, 
Castella i Lleó concentra un terç de la superfície 

131  La resta es reparteix entre sòls abandonats o improductius i masses d’aigua.

explotada en cereals del país. Com es pot apre-
ciar en l’índex d’especialització, el significat rela-
tiu és encara més pronunciat en els conreus 
industrials –on destaca el gira-sol–, llegumino-
ses i la patata, amb els quals la regió acapara el 
37,3%, 37,4% i 39%, respectivament, de la super-
fície conreada del país. També per sobre de la 
mitjana, destaca el conreu de farratge vinculat a 
la producció de gra per al ramat. L’ús de la vinya 
té un menor pes que en el conjunt del país 
(2,4%, en comparació amb el 5,7%), però la regió 
reuneix el 7,2% de la superfície vitícola, i destaca 
pels vins d’alt valor afegit (Ribera del Duero, 
Toro, Bierzo i Rueda, entre altres denomina- 
cions).

El pes més gran dels conreus de secà, encapça-
lats pels cereals de blat i civada, influeix en el 
percentatge més baix de superfície regada: un 
15% del total de la superfície conreada el 2019, 
en comparació amb el 28,6% de la mitjana del 
país. Si bé la superfície de regadiu s’ha incre-
mentat un 15,3% en comparació amb 2004, 
assoleix un predomini màxim en alguns con-
reus (com és el cas de la patata i altres tubercles, 
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el 97,5% de la seva superfície es rega) i una crei-
xent penetració en cultius que en altres temps 
eren exclusius de secà (34,8% a la vinya i 12,9% 
als cereals). De cara als pròxims anys, en un con-
text d’agudització del canvi climàtic, és previsi-
ble que s’incrementin sensiblement les 
necessitats de regadiu i, en conseqüència, aug-
menti la pressió sobre els recursos hídrics 
(embassaments i aigües subterrànies).

Per això, és necessari seguir avançant en l’efici-
ència del regadiu. El reg per gravetat o a manta 
és el sistema més malbaratador, que suposa un 
30,9% dels metres cúbics de les explotacions 
agràries castellanolleoneses el 2018, un percen-
tatge significativament inferior al 80% que s’as-
solia l’any 2001. A la inversa, altres sistemes 
amb un consum més eficient de l’aigua s’han 
incrementat notablement. El reg per aspersió és 
la tècnica dominant en l’actualitat (un 64,6% 
dels metres cúbics el 2018; 45,4 punts més que 
l’any 2001), en consonància amb l’ascens dels 
conreus de farratge i industrials. El reg per dego-
teig ha augmentat encara més, ha multiplicat el 

seu volum de reg per sis entre 2001 i 2018, tot i 
que el seu pes segueix sent minoritari (4,5% el 
2018).

En termes quantitatius, l’agricultura castellano-
lleonesa no ha retrocedit en els darrers anys, 
fins i tot va incrementar lleugerament la super-
fície en un 0,3% entre 2004 i 2019, a diferència 
de la caiguda del 3,6% del total a Espanya. 
Aquesta resiliència es deu en gran part als con-
reus industrials i de farratge, l’auge dels quals 
(amb increments de la seva superfície en un 
53,8% i un 49,1%, respectivament) va compensar 
el retrocés d’altres conreus tradicionals com els 
cereals i les lleguminoses (–7,8% i –7,0%, respec-
tivament).

A més de les tendències en els conreus, la rees-
tructuració del sector agrari s’ha accentuat en 
els darrers anys, amb un descens del nombre 
d’explotacions i de la feina agrícola, i en paral·lel 
un augment de la mida de les explotacions, que 
afavoreix la seva productivitat i modernització. 
L’any 2018 es van registrar 92.083 explotacions 

Distribució de les terres de conreu a Castella i Lleó (2019)
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agrícoles, gairebé la meitat que el 1999 (175.454). 
La mida mitjana ascendeix a 37  hectàrees per 
explotació132, 19 més que la mitjana del país i 
gairebé el doble que el 1999 (21  hectàrees). El 
procés de modernització de les explotacions té 
com a contrapartida el descens de les unitats de 
treball agrari (UTA)133 (un 31,9% inferior a 1999) 
en línia amb el retrocés del conjunt del país 
(–32,9%). La intensificació de la producció 
s’aprecia també en la disminució de la superfí-
cie de guaret (25,1% menys entre 1999 i 2018, 
significativament més que la mitjana del país, 
–7,2%). A més de la retirada de la superfície de 
guaret o menor descans del sòl, l’agricultura 
més productivista comporta l’augment de les 
entrades industrials i, per extensió, una reper-
cussió edàfica i hídrica més gran.

A més de la via productiva que incrementa la 
rendibilitat de les explotacions, a Castella i Lleó 
també s’aprecien progressos de les alternatives 

132  Càlcul basat en la divisió de la superfície de terres de conreu entre el nombre d’explotacions agràries.
133  Una UTA equival a la feina que realitza una persona a temps complet al llarg d’un any.

basades en els productes adscrits al territori i 
ecològics, que prevalen la qualitat i el valor afe-
git.

La preservació de les pràctiques sosteni-
bles i el llegat ecocultural, l’aposta per pro-
duccions ecològiques i de qualitat 
vinculades al territori, entre d’altres, són 
alternatives sostenibles que també possi-
biliten l’augment del valor afegit i noves 
oportunitats de desenvolupament rural.

La superfície d’agricultura ecològica va sumar 
59.783 hectàrees el 2019, la qual cosa suposa 
multiplicar per cinc la xifra de 2005 
(13.502  hectàrees). En paral·lel, han augmen-
tat significativament les activitats producti-
ves i de transformació, tant del nombre de 
productors (960, 743 més que el 2005) com 
d’elaboradors ecològics (551, 469 més que el 
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2005). No obstant això, el pes de la regió en el 
conjunt del país segueix sent modest: el 2,5% 
de la superfície ecològica nacional, a gran dis-
tància d’altres comunitats amb una mida ter-
ritorial considerable134. El Pla Estratègic d’Agri-
cultura Ecològica de Castella i Lleó –analitzat 
més endavant dins de les iniciatives regio-
nals– tracta d’impulsar el sector ecològic com 
a àmbit d’oportunitat estratègic, situant la 
regió entre les comunitats capdavanteres.

En l’àmbit dels productes agroalimentaris de 
qualitat, la regió disposa de 40 denominacions 
d’origen protegides (DOP) i indicacions geogrà-
fiques protegies (IGP), i 22 marques de qualitat 
–de garantia o col·lectiva–, que representen les 
diverses produccions regionals135. La marca inte-
gral “Tierra de sabor” és l’estratègia de promoció 
i comercialització dels productes agroalimenta-
ris de la regió basada en la qualitat diferenciada 

134  Andalusia, amb més d’un milió d’hectàrees, concentra el 45,2% de la superfície dedicada a l’agricultura ecològica, 
seguida de Castella-la Manxa, 17,5%.
135  Amb un pes destacat dels vins (encapçalats per l’emblemàtica D. O. de Ribera), formatges, embotits (entre els 
quals es troba la D. O. Jamón de Guijuelo), carns fresques i llegums.
136  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%. 

i el segell de marca. Així mateix, l’Institut Tecno-
lògic Agrari de Castella i Lleó (ITACYL) s’erigeix 
com un valuós instrument per potenciar l’activi-
tat ecològica, incidint en la innovació i recerca, i 
en la gestió i valorització dels productes de qua-
litat.

RecuRsOs hÍdRics

L’anàlisi de l’eficiència de la xarxa de distribu-
ció i del nivell de consum permet avaluar el 
nivell de gestió de l’aigua aconseguit en la 
regió. El percentatge de pèrdues136 en els siste-
mes de subministrament d’aigua va suposar 
un 15,9% l’any 2016 (últim any disponible), 
quatre dècimes per sota de la mitjana espa-
nyola. A més, el percentatge de pèrdues s’ha 
reduït de forma més intensa (5,4 punts menys 
que el 2009, mentre que aquest descens es 
limita a cinc dècimes en el conjunt del país). 

Eficiència de la xarxa de distribució (2003-2016)
En % de pèrdues respecte del total d’aigua subministrada

Font: Enquesta sobre el subministrament i sanejament de l’aigua (INE).
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En termes comparats, les pèrdues per capita 
també són escasses: 17 litres per habitant i dia, 
menys de la meitat que la mitjana espanyola 
(41 litres).

Quant a la distribució de l’aigua de la xarxa, el 
consum més elevat correspon a l’ús residencial 
(70,6% el 2016), lleugerament per sota de la mit-
jana del país (71,8%), seguit dels consums dels 
sectors productius (21%, 1,2 per sobre de la mit-
jana) i, en menor mesura, dels consums munici-
pals (8,4%, un percentatge idèntic a la mitjana). 
El consum per capita de les llars es va elevar a 151 
litres per habitant i dia (16 més que l’estàndard 
nacional) i és la tercera regió amb més consum. 
A Castella i Lleó no s’ha apreciat un estalvi en el 
consum, ja que es va incrementar un 3,8% entre 
2002 i 2016, mentre que en la mitjana del país 
es va reduir un 17,5%.

137  Únicament per darrere d’Andalusia i Aragó, els volums mitjans d’aigua de les quals per al sector agrícola en la 
dècada analitzada van ascendir a 3.902 i 2.189 hectòmetres, respectivament.

Castella i Lleó es troba entre les regions 
que més aigua en embassaments aporta 
al sistema hídric del país. Els recursos 
hídrics són essencials per al desenvolupa-
ment econòmic i territorial, especialment 
en les activitats agràries i com a font 
d’energia renovable.

El volum d’aigua distribuïda per a les llars, acti-
vitats econòmiques i demandes municipals va 
ascendir a 192 hectòmetres cúbics el 2016, una 
xifra àmpliament superada per l’aigua emprada 
en la distribució agrícola (2.072 hectòmetres 
cúbics de mitjana anual entre 2008 i 2018, que 
equival al 13,4% del volum total d’aigua desti-
nada al sector agrari d’Espanya i la tercera regió 
a la classificació137). Castella i Lleó és una de les 
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regions amb més capacitat per tenir aigua en 
embassaments (8.292 hectòmetres cúbics, el 
14,8% del total d’Espanya), tot i que en termes 
d’aigua en embassaments efectiva, aquesta 
xifra disminueix fins a gairebé la meitat (4.228 
hectòmetres cúbics de mitjana per al mes de 
novembre del període 2010-2020, equivalent al 
13,9% del país). A més d’un recurs cada vegada 
més necessari per a les activitats agrícoles, 
l’aprofitament hidràulic dels embassaments ha 
constituït una de les fonts energètiques de més 
valor i trajectòria a la regió.

biOdiveRsitat i pROtecció mediambiental

Les àrees protegides es distribueixen en dos 
tipus de xarxes complementàries: la Xarxa d’Es-
pais Naturals (REN) i la Xarxa Ecològica Europea 
Natura 2000138. Al primer escalafó es comptabi-
litzen un total de 32 espais protegits, que sumen 
gairebé 800.000 hectàrees, estructurades en 
set figures de protecció: parcs nacionals (2 
espais), parcs regionals (2), parcs naturals (14), 
reserves naturals (5), monuments naturals (7), 
paisatges protegits (1) i espais naturals (1). Els 
dos espais més emblemàtics es corresponen 
amb els parcs nacionals que transcendeixen els 
límits autonòmics: Picos de Europa139 i Serra de 
Guadarrama140, completats a en l’àmbit autonò-
mic amb el Parc Regional de Picos de Europa al 
nord-est de la província de Lleó (120.760 hectà-
rees) i el Parc Natural Serra Nord de Guadarrama 
entre les províncies de Segòvia i Àvila (86.236 
hectàrees). Un altre espai representatiu de les 
zones muntanyenques és el Parc Regional Serra 
de Gredos, a la província d’Àvila (83.620 hectà-
rees). Més enllà de les zones amb una alçària 
més elevada, hi ha a la regió espais d’un aprecia-
ble valor paisatgístic i biodiversitat, com és el 

138  Creada a partir de la Directiva 92/43/CEE, de Conservació dels Hàbitats Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre, 
constitueix una xarxa ecològica d’àmbit supranacional bolcada en la preservació de la biodiversitat europea.
139  La seva àrea protegida és de 67.127 hectàrees, de les quals 24.719 corresponen a Castella i Lleó, i la resta, a les co-
munitats d’Astúries i Cantàbria (27.027 i 15.381 hectàrees, respectivament).
140  Amb una superfície de 33.960 hectàrees repartides entre les comunitats de Castella i Lleó (12.246 hectàrees) i 
Madrid (21.714 hectàrees).
141  Un total de 191.255 hectàrees, sumant la part de Castella i Lleó (106.105 hectàrees) i la part portuguesa (85.150 
hectàrees).
142  La primera és Andalusia, 2,6 milions d’hectàrees.

cas del Parc Natural Arribes del Duero, a l’oest de 
Zamora i Salamanca, que conté els canons més 
profunds de tota la Península Ibèrica i, conside-
rant la seva dimensió transfronterera amb Por-
tugal, constitueix un dels espais europeus 
protegits més extensos141.

Castella i Lleó és la comunitat autònoma 
espanyola amb més superfície en la Xarxa 
Natura 2000 europea. Més d’una quarta 
part del territori regional està protegit. La 
Xarxa Natura 2000 regional es carac-
teritza per l’amplitud i biodiversitat dels 
ecosistemes representats.

Els espais naturals de la REN s’integren al seu 
torn a la Xarxa Natura 2000, que multiplica la 
superfície protegida regional per tres. La Xarxa 
Natura es compon de les Zones Especials de 
Conservació (ZEC) relacionades amb els hàbi-
tats i espècies de fauna (no aus) i flora d’interès 
comunitari, i per les Zones d’Especial Protecció 
per a les Aus (ZEPA) destinades a la conservació 
de les espècies d’aus silvestres i les aus migratò-
ries de presència regular. A la regió hi ha 70 
ZEPA, amb una superfície total de dos milions 
d’hectàrees, i 120 ZEC, amb 1,9 milions d’hectà-
rees. Tenint en compte que gran part d’aquestes 
figures se superposen, la superfície total prote-
gida per la Xarxa Natura ascendeix a 2,5 milions 
d’hectàrees, que equivalen al 17,8% del total del 
país, cosa que converteix Castella i Lleó en la 
segona comunitat autònoma142 amb més 
superfície. En termes relatius, aquestes àrees 
protegides representen més d’una quarta part 
del territori (26,2%, un percentatge semblant a 
la mitjana espanyola del 27,4%).
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Prova de l’àmplia diversitat dels espais protegits a 
la Xarxa Natura regional, el mapa d’aquesta 
pàgina distingeix set àmbits fisiogràfics que in - 
clouen gran part de les àrees muntanyoses, serra-
nes i de peneplà de l’orla perifèrica de la regió, però 
també enclavaments de gran valor com les zones 
humides, canons, congostos fluvials, zones de 
campanya i ermassos de la conca del Duero. 

Castella i Lleó també sobresurt per acollir 10 
reserves de la Biosfera de la Unesco143 –d’un 
total de 48 a escala nacional. Aquesta figura, 
encara que no impliqui una protecció estricta, 
proporciona una eina per compaginar els recur-
sos naturals i culturals en una estratègia de 

143  Dins el Programa MAB (“Home i biosfera”), en què es distingeixen els territoris que preserven un equilibri entre 
l’home i el seu entorn. 

desenvolupament sostenible local. La majoria 
de les Reserves de la Biosfera (set) s’inclouen 
dins de l’àmbit de la Muntanya Cantàbrica de la 
província de Lleó (alt Bernesga, Los Ancares Leo-
neses, Babia, vall de Laciana, Los Argüellos, Picos 
de Europa i valls d’Omaña i Luna), i la resta 
representen l’ambient mediterrani (serralades 
de Béjar i Francia a Salamanca i el Real Sitio de 
San Ildefonso-El Espinar a Segòvia) i la Meseta 
Ibèrica (les àrees transfrontereres de l’oest de 
Salamanca i Zamora). 

A part dels espais protegits i Reserves de la Bios-
fera, les deveses vinculades a les pràctiques de 
silvopastura mil·lenàries constitueixen un valuós 

Xarxa Natura 2000

Superfície protegida
(quilòmetres quadrats)

% territori protegit
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’EUROPARC-Espanya.
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ecosistema i paisatge, que combina l’aprofita-
ment forestal –de l’alzina i altres arbres frondo-
sos–, les pastures i conreus per al ramat extensiu. 
Tenint en compte la informació del Sistema d’In-
formació sobre Ocupació del Sòl d’Espanya 
(SIOSE), es comptabilitzen més de 260.000 hec-
tàrees de devesa, la majoria situades al Campo 
Charro de la província de Salamanca.

eneRgia i gasOs d’efecte d’hiveRnacle

El 84% de l’energia elèctrica generada a la 
regió és de tipus renovable, gairebé 50 p. p. 
per sobre de la mitjana espanyola. Castella 
i Lleó és la primera comunitat autònoma 
productora d’energies renovables, i des-
punta en eòlica i hidràulica, i amb un paper 
destacat de la solar fotovoltaica.

Castella i Lleó s’ha especialitzat en la producció 
d’energia elèctrica. L’any 2019 es van generar 
22.639 gigawatts-hora (GWh) renovables, un 
81,4% superior a la demanda elèctrica de la regió. 
La producció en fonts renovables permet cobrir 
totes les necessitats elèctriques de la regió i l’ex-
cedent es comercialitza a la resta del país. La pro-
ducció d’energies renovables va arribar als 
18.956 GWh el 2019 (el 83,7% del total de la gene-
ració elèctrica regional), una ràtio significativa-
ment més elevada que la de la mitjana espanyola 
(34,8%). De fet, Castella i Lleó va contribuir a una 
cinquena part (20,3%) de l’energia elèctrica reno-
vable generada al país durant aquell any. La seva 
aportació va ser especialment rellevant en ener-
gia eòlica i hidràulica (23,5% i 21,9%, respectiva-
ment, del total generat per aquestes energies a 
Espanya). La participació va ser una mica més 
discreta en energia solar fotovoltaica (10,8%), tot 

Ecosistemes i àmbits fisiogràfics de la Xarxa Natura 2000 a Castella i Lleó

Massissos muntanyosos
Serralades
Peneplà i peu de mont
Campanyes i ermassos
Camps i planícies
Zones humides i fluvials
Canons i congostos 

Font: Elaboració pròpia a partir de bases tècniques per a la planificació de la Xarxa Natura 2000 a Castella i Lleó.
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i que duplica el pes demogràfic de la regió en el 
conjunt del país. A continuació, es compara el mix 
energètic castellanolleonès en comparació amb 
la mitjana espanyola, és a dir, el protagonisme de 
les renovables, l’escassa participació de les ener-
gies fòssils i l’absència d’energia nuclear i tèrmica 
de carbó144.

El següent gràfic estableix una anàlisi compa-
rada del pes de les renovables en la potència 
elèctrica instal·lada a escala autonòmica. Amb 
més d’un 80%, 30  punts més que la mitjana 
espanyola, Castella i Lleó encapçala la classifica-
ció regional.

Castella i Lleó és una potència eòlica que con-
centra el 66% del total de les renovables produï-
des a la regió durant el 2019. En aquest any va 
sumar 461 nous megawatts (MW) eòlics, fins a 
arribar als 6.052 MW de potència eòlica instal-
lada, la qual cosa suposa tornar al camí del crei-

144  L’any 2019 la regió va deixar de produir electricitat obtinguda del carbó, després del cessament de l’activitat de les 
centrals tèrmiques de La Robla (Lleó), Compostilla II (El Bierzo) i Pelilla (Palència).

xement, superant així l’estancament de la 
segona dècada del segle xxi. Tenint en compte 
els projectes d’expansió o creació de nous parcs 
eòlics, en els pròxims anys s’assoliran nous 
rècords històrics en aquesta energia.

L’auge de les renovables i la pèrdua de pes de les 
energies fòssils en els últims anys –especial-
ment per l’abandonament de la font de carbó– 
ha influït en la disminució dels gasos d’efecte 
d’hivernacle (GEH). El 2018 (darrer any disponi-
ble) es van registrar 27.719 quilotones equiva-
lents de diòxid de carboni, un 40,2% menys que 
el màxim de 2004. Aquest descens gairebé 
duplica l’experimentat pel conjunt del país en 
aquest període (–21,3%). La regió segueix tenint 
una participació als GEH del país (8,5%) superior 
al seu pes demogràfic (5%), tot i que ha baixat 
sensiblement en les darreres dècades (l’any 
1997, Castella i Lleó contribuïa al 12,7% dels GEH 
na cional). 

Nuclear HidràulicaTèrmica* Eòlica Solar FV Solar TE

EspanyaCastella i Lleó

Nota: *Inclou centrals de carbó, fuel+gas, cicle combinat, cogeneració, tèrmica renovable i resta.
Font: Estadística energètica de Castella i Lleó. Resum anual 2019, núm. 128.

Mix de generació d’electricitat a Castella i Lleó vs. Espanya (2019) 
En % de generació neta en MWh
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3.4.2. Iniciatives regionals  
de desenvolupament sostenible

A Castella i Lleó s’han endegat diverses 
iniciatives d’aprofitament sostenible dels 
actius ambientals. Les energies renova-
bles, les produccions ecològiques, l’econo-
mia circular i la bioeconomia són vectors 
essencials per a la progressiva especialit-
zació verda de la regió.

De l’anàlisi dels indicadors ambientals es des-
prenen diverses qüestions que cal tenir en 
compte per les polítiques ambientals, però 
també per les estratègies de desenvolupament 
socioeconòmic i territorial. De les més priorità-
ries, se n’esbossen les següents:

• A més de la conservació i millora, és precís 
reforçar-ne les estratègies de valorització del 
patrimoni ambiental i natural, especialment 

com a palanca de desenvolupament de les 
àrees de la regió afectades pel despoblament i 
la desarticulació territorial.

• Castella i Lleó s’ha convertit en una potència 
en energies renovables. La consolidació 
d’aquesta especialització requereix seguir 
impulsant nous projectes d’expansió, així com 
avançar en la transmissió energètica de les 
activitats econòmiques i el territori. 

• El sector ecològic, la bioenergia i l’economia 
circular són vectors per al canvi del model pro-
ductiu més sostenible i verd.

A continuació, es ressalten les iniciatives auto-
nòmiques que responen a aquests desafia-
ments i, en conseqüència, permeten avançar en 
una estratègia de desenvolupament regional 
sostenible i integral.

La Fundació de la Xarxa d’Espais Naturals de 
Castella i Lleó s’ocupa de la gestió integral 
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Font: MAGRAMA.
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d’aquestes àrees protegides, incidint en la seva 
restauració, manteniment, impuls i promoció. 
Les actuacions promogudes des de la Fundació 
conflueixen amb el marc de desenvolupament 
sostenible que impulsa el Programa Parcs Natu-
rals, que ajunta la conservació i la potenciació 
socioeconòmica dels àmbits rurals en les àrees 
protegides a partir de la valorització dels seus 
actius naturals i culturals, i els instruments de 
planificació PORN (Pla d’Ordenació dels Recur-
sos Naturals).

El Pla Estratègic de Producció Ecològica de Cas-
tella i Lleó (2016-2020) ha contribuït a augmen-
tar la projecció i competitivitat del sector a la 
regió, per mitjà de la incorporació de nous pro-
ductes i la transformació de les matèries prime-
res ecològiques en productes d’alt valor afegit, 
el foment del consum ecològic i la promoció 
dels aliments de quilòmetre 0, la inversió en 
R+D i la certificació i segell de producte ecològic. 
Així mateix, el Pla concep el foment de la pro-
ducció ecològica com una eina per assentar 
població al medi rural, i incorporar joves i dones 
al sector productiu.

Altres polítiques autonòmiques que confluei-
xen en una gestió més equilibrada del territori i 
la valoració dels actius ambientals per al medi 
rural són el Programa de Desenvolupament 
Rural, el Pla Director d’Espais Naturals, la Xarxa 
Natura 2000 i el Pla Forestal.

Seguint els postulats de l’Estratègia Europea 
2020, l’Estratègia Energètica de Castella i Lleó 
(JEEP-CyL-2020) ha dissenyat el full de ruta d’un 
model socioeconòmic que aposti per l’eficiència 
energètica i la reducció de les emissions de CO2. 
Per arribar a aquests objectius, ha mobilitzat els 
agents públics i privats en una estratègia com-
partida i integral amb set camps d’acció: indús-
tria, edificació, transport, entitats locals, 
Administració autonòmica, R+D+I i comunica-
ció, sensibilització i formació.

145  III Acord Marc per a la Competitivitat i Innovació Industrial, Estratègia d’Especialització Intel·ligent RIS3, Pla d’Ocu-
pació, Estratègia d’Emprenedoria, Innovació i Autònoms, Pla d’Impuls en Bioeconomia Agroalimentària i Pla Regional 
de Bioeconomia Circular.

L’Ens Públic Regional de l’Energia de Castella i 
Lleó (EREN) és l’organisme encarregat d’impul-
sar l’esmentada EEE, junt amb els plans d’ener-
gia renovable. Des de l’EREN s’ha promogut 
l’expansió eòlica –Pla Eòlic Regional–, però 
també es promou el creixement de l’energia 
solar –Pla Solar de Castella i Lleó– i bioenergia  
–Pla de la Bioenergia de Castella i Lleó– i s’ex-
plora els potencials regionals en altres fonts 
renovables (com la minihidràulica o la geotèr-
mia).

L’Estratègia d’Economia Circular 2020-2030 vol 
convertir Castella i Lleó en un territori compe-
titiu i innovador i lliure d’emissions de carboni 
que aposti per un model econòmic regenera-
tiu, que prioritzi l’eficiència dels processos pro-
ductius i minimitzi el consum de recursos 
naturals amb horitzó en l’any 2030, en cohe-
rència amb l’Estratègia Espanyola, els ODS de 
Nacions Unides o els objectius temporals del 
Pla d’Acció de la UE per a l’economia circular i, a 
més llarg termini, amb els objectius d’una eco-
nomia europea neutra en carboni i plenament 
circular el 2050 –traçats al Pacte Verd Europeu. 
En el marc regional, l’Estratègia d’Economia 
Circular integra les polítiques autonòmiques 
promogudes en matèria d’energia i canvi cli-
màtic, educació ambiental, desenvolupament 
econòmic145 i gestió sostenible del territori, 
residus i aigua. Mostra de tot això, el següent 
quadre recull les principals línies i objectius de 
l’Estratègia.

La regió també aspira a situar-se entre les re- 
gions europees líders en bioeconomia, que a 
més de la biotecnologia inclou en la seva cadena 
de valor els sectors agrorramader, la indústria 
alimentària, forestal i la bioenergia. Seguint les 
coordenades de les estratègies de bioeconomia 
d’Europa i Espanya, el Programa de Bioecono-
mia de Castella i Lleó té com a objectiu el 
foment de projectes d’R+D+I que afavoreixin el 
desenvolupament de solucions biotecnològi-
ques enfocades al mercat i teixit econòmic, així 
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com a reforçar la presència d’innovació regional, 
donar suport a la creació de noves indústries i 
activitats econòmiques lligades als nous biopro-

ductes i serveis avançats i aprofitar les oportu-
nitats de la bioeconomia per al desenvolupament 
rural. 

Estratègia d’Economia Circular de Castella i Lleó

Font: Estratègia d’Economia Circular de Castella i Lleó 2020-2030.

OBJECTIUS LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Impulsar un model d’innovació basat en l’enfocament de cicle 
de vida. 

1. Recerca i ecoinnovació
Desenvolupar nous materials, preferentment en un marc  
de bioeconomia circular.
Implantar la cultura “residu zero” en el ecosistema econòmic  
i en la societat. 

2. Residu com a recurs
Afavorir el desenvolupament de noves indústries i serveis de 
matèries primeres secundàries.
Promoure un model de consum responsable, basat  
en la durabilitat dels productes i en la satisfacció de necessitats 
en comparació amb la possessió. 3. Consum i nous models

de relació econòmica
Afavorir nous models de relació econòmica basats  
en la cooperació industrial i col·lectiva.
Promoure polítiques formatives i d’ocupació que afavoreixin  
la transició cap a una economia circular. 4. Formació, sensibilització i

participacióEnfortir el compromís d’entitats públiques i privades  
amb l’economia circular.
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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 Castella i Lleó 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 
castellanolleonesa en el marc competitiu nacio-
nal i internacional.

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.

146  Es van dur a terme 11 entrevistes a les persones referides a l’annex entre els mesos de març i abril de 2021. Les 
seves opinions s’han tingut en compte per elaborar la visió estratègica que s’aporta en aquesta part de la monogra-
fia. Visió i opinions que, si bé interpreten les que es van obtenir a les entrevistes, són responsabilitat exclusiva dels 
autors d’aquest volum i no poden atribuir-se de cap manera a les persones entrevistades.

(iii)  Emprenedoria, estructura empresarial, 
innovació i societat del coneixement.

El contingut d’aquesta última secció de l’in-
forme combina el diagnòstic fet als capítols pre-
cedents amb el resultat del treball de camp a 
què s’ha al·ludit al principi del volum, mitjan-
çant una sèrie d’entrevistes a actors rellevants 
de l’economia, la societat i les institucions cas-
tellanolleoneses146. Aquest treball de camp pro-
porciona una gran proximitat a la realitat 
regional. A més, constitueix un element de con-
trast de la diagnosi prèvia 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. Declivi demogràfic històric. Des de mitjan 
segle xx, llevat del breu parèntesi de 2000 
a 2010, Castella i Lleó encadena sis dèca-
des de descens de la població. 

D.2. Els desequilibris interns s’han accentuat en 
les últimes dècades. Els contrastos en l’evo-
lució de la població segons les províncies 
reflecteixen les diferències en el dina-
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misme, especialització productiva i centrali-
tat dels territoris castellanolleonesos.

D.3. La regió va entrar en una fase de decreixe-
ment natural des dels anys vuitanta, tres 
dècades abans que la resta del país.

D.4. Decreixement de la població jove i ascens 
de la quarta edat. En dues dècades (2000-
2020), la població entre 15 i 39 anys ha retro-
cedit un 34,9%, la qual cosa repercuteix en 
la caiguda de la substitució generacional i 
la consegüent contracció de la població 
activa. La tendència demogràfica regressiva 
ha suposat l’ascens de la quarta edat –80 i 
més anys–, el col·lectiu més dependent i 
que més demanda sociosanitària exerceix.

D.5. El nombre de castellanolleonesos de nai-
xement que van emigrar i resideixen en 
altres comunitats autònomes supera el 
milió (la qual cosa equival a un 41,9% dels 
residents actuals). 

D.6. El 70% dels municipis castellanolleonesos 
es troben en una situació de “desert demo-
gràfic”, en no aconseguir superar el llindar 
dels 10 habitants per quilòmetre quadrat. 
Aquests petits municipis rurals estan con-
dicionats pel despoblament i l’envelli-
ment. 

D.7. Els intents d’organització territorial en 
unitats administratives intermèdies entre 
municipis i províncies no han quallat, la 
qual cosa perjudica l’articulació i cohesió 
del territori, a més d’afeblir el rang dels 
nuclis de capçalera.

D.8. La integració territorial en eixos d’alta capa-
citat encara no està determinada. Per sol-
dar el territori, falta concloure la connexió 
directa entre la capital autonòmica i les 
capitals de província de Lleó, Àvila i Sòria.

D.9. El declivi de la xarxa ferroviària convencio-
nal repercuteix negativament en la verte-
bració d’extenses àrees de la regió on el 
tren va tenir un paper històric essencial.

D.10. El transport aeri a la regió és limitat. L’àm-
plia oferta d’infraestructures aeroportuà-
ries contrasta amb l’escassa demanda.

D.11. Dèficit d’inversió en infraestructures 
hidràuliques, tant d’abastiment com de 
sanejament, i sobreexplotació dels aqüífers 
per l’increment de la demanda d’aigua.

fORtaleses

F.1. La creixent longevitat de la població prova 
la qualitat de vida assolida i el nivell dels 
serveis sanitaris i socials desplegats a la 
regió.

F.2. El dinamisme econòmic, industrial i urbà 
de l’eix Burgos-Valladolid ha contribuït a 
minimitzar l’impacte del declivi demogrà-
fic regional. Atractiu creixent de la xarxa 
regional de ciutats intermèdies en compa-
ració amb els costos d’aglomeració de les 
grans ciutats. 

F.3. Els fluxos d’immigració estrangera de les 
últimes dècades han compensat part de 
les pèrdues ocasionades per l’evolució 
natural regressiva i l’emigració interna, 
especialment per la seva contribució en la 
substitució de la població activa. 

F.4. El dinamisme del teixit d’economia social o 
tercer sector, amb iniciatives pioneres a 
escala de país, amplia els recursos per fer 
front als reptes sociodemogràfics de longe-
vitat i dependència, així com també es con-
figura com una valuosa veta d’ocupació i 
palanca d’activitats socials innovadores.

F.5. El desenvolupament de les infraestructu-
res de transport en les darreres dècades ha 
permès convergir amb les regions més 
avançades del país i d’Europa. Castella i 
Lleó és la segona regió amb la xarxa més 
extensa de carreteres d’alta capacitat i la 
primera pel que fa a la distribució per 
capita del país. Les principals ciutats de la 
regió estan integrades a la xarxa d’alta 
velocitat.
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F.6. El model regional de gestió logística publi-
coprivada de la Xarxa CyLoG conforma un 
actiu valuós per a l’economia.

F.7. El territori castellanolleonès es carac-
teritza per l’amplitud, diversitat i alta pre-
servació dels recursos naturals. La regió 
amb més superfície de la Xarxa Natura 
2000 europea. Els processos de naturalit-
zació s’han consolidat en les darreres 
dècades en paral·lel a la disminució de la 
densitat de població i a l’augment de les 
masses boscoses.

F.8. Castella i Lleó és una de les regions que 
més aigua en embassaments aporta al sis-
tema hídric del país. Els recursos hídrics 
són un suport essencial per al desenvolu-
pament econòmic i territorial, en particu-
lar en les activitats agràries i com a font 
d’energia renovable.

F.9. L’especialització en energies renovables 
evidencia el creixent compromís amb el 
desenvolupament sostenible. Castella i 
Lleó és la primera comunitat autònoma 
productora d’energies renovables, despun-
tant en eòlica i hidràulica, i amb un paper 
destacat de la solar fotovoltaica. El 84% de 
l’energia elèctrica generada és de tipus 
renovable, gairebé 50 punts més que la 
mitjana espanyola. 

F.10. La regió ha aconseguit una significativa 
disminució dels gasos d’efecte d’hiverna-
cle (GEH), en gran mesura, per la seva 
aposta per les renovables i la substitució 
de les energies fòssils.

amenaces

A.1. El procés d’envelliment i disminució de la 
població es prolongarà en les pròximes 
dècades, atès el protagonisme de les gene-
racions nascudes als anys seixanta i 
setanta en l’avantsala de la jubilació i els 
pocs efectius joves que es van incorporar 
al mercat laboral.

A.2. El marge de recuperació demogràfica 
basada en les aportacions externes és 
incert. Encara que en els pròxims anys se 
superi la sotragada de la crisi derivada de 
la COVID-19, és poc probable que a curt o 
mitjà termini es torni a repetir el ritme 
d’immigració estrangera de la primera 
dècada del segle xxi.

A.3. L’estructura territorial atomitzada en 
petits municipis té una escassa viabilitat 
socioeconòmica pels creixents sobrecos-
tos que genera i, en conseqüència, és un 
risc per garantir l’accessibilitat i permeabi-
litat dels serveis públics al territori.

A.4. Si continua la tendència de pèrdua de fun-
cions i vitalitat dels municipis intermedis 
de la regió s’agreujaran els problemes de 
desarticulació i el despoblament del medi 
rural.

A.5. El transport aeri a la regió té un escàs 
recorregut en considerar l’expansió de la 
xarxa d’alta velocitat i la insuficient massa 
crítica interna. 

A.6. La transformació dels paisatges tradicio-
nals induïda per l’agricultura productivista 
comporta un cost ambiental per a les 
generacions futures. La retirada de la 
superfície de guaret o de menys descans 
del sòl, l’augment de les entrades indus- 
trials i la contaminació edàfica i hídrica 
són els principals efectes.

A.7. En un context d’agudització del canvi cli-
màtic, és previsible que s’incrementin les 
necessitats de regadiu i, en conseqüència, 
augmenti la pressió sobre els recursos 
hídrics (embassaments i aigües subterrà-
nies). 

OpORtunitats

O.1. La reordenació funcional del territori, 
apostant pel reforç de la cartera de serveis 
de les capçaleres comarcals i incloent-hi 
serveis telemàtics d’alta qualitat, ofereix 
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una alternativa per millorar la qualitat de 
vida i atracció de les àrees rurals castella-
nolleoneses.

O.2. Una permeabilitat i col·laboració trans-
fronterera superiors als territoris de la Raia 
poden transformar-los en territoris d’opor-
tunitats al bell mig de la Península Ibèrica.

O.3. La connexió en alta velocitat de les ciutats 
castellanolleoneses augmenta els seus 
atractius per a la localització de noves acti-
vitats i, per això, les seves expectatives de 
desenvolupament socioeconòmic.

O.4. La integració ferroviària en el Corredor 
Atlàntic augmentaria el valor estratègic de 
la regió en les comunicacions entre Portu-
gal i Europa, i multiplicaria les possibilitats 
logístiques i d’atracció d’activitats econò-
miques. 

O.5. La combinació del transport de viatgers 
amb la funció de trens turístics és una de 
les millors opcions per revertir el declivi o 
abandonament de molts eixos ferroviaris 
a la regió. Les línies de Las Arribes de Sala-
manca –i el seu enllaç amb la vall del 
Duero a Portugal– i Valladolid-Ariza –a la 
regió vitícola de la D. O. Ribera del Duero– 
són els exemples més il·lustratius per 
abordar aquesta recuperació.

O.6. El medi ambient s’erigeix en un actiu de 
futur per a les estratègies de desenvolupa-
ment socioeconòmic i territorial endega-
des. L’amplitud d’un territori caracteritzat 
per la seva baixa pressió humana i la pre-
servació de paisatges i ecosistemes són 
valors a l’alça. Més encara si es té en 
compte la pèrdua d’atractius que arrosse-
guen les grans àrees urbanes del país i el 
continent europeu.

O.7. La regió consolidarà la seva condició de 
potència de producció renovable eòlica si 
pot materialitzar els projectes d’expansió 
de nous parcs eòlics.

O.8. El desenvolupament de les renovables i 
economia circular permeten a Castella i 
Lleó avançar-se a l’objectiu europeu de 
reducció d’emissions.

4.1.2. Economia, mercat de treball  
i activitats productives

debilitats

D.12. Asimetries econòmiques internes, deriva-
des dels desequilibris entre les províncies 
en els nivells d’industrialització i desenvo-
lupament d’activitats capdavanteres.

D.13. Encara no s’han recuperat els nivells d’ocu-
pació i activitat previs a la crisi financera. El 
ritme de creació d’ocupació a Castella i 
Lleó s’ha vist alentit en els darrers anys, en 
gran mesura, com a reflex de la disminució 
de la taxa d’activitat d’una població cada 
cop més envellida.

D.14. El PIB per capita de Castella i Lleó es troba 
per sota de la mitjana nacional, conse-
qüència d’un creixement inferior en les 
darreres dècades, i lluny de la mitjana 
europea i de les regions europees més 
pròsperes.

D.15. Les dificultats d’inserció laboral afecten 
particularment els joves, les dones i els 
aturats de llarga durada. La taxa d’activitat 
femenina és 10 punts inferior a la dels 
homes. La taxa d’atur afecta gairebé un 
terç dels joves. El 45,3% dels aturats porta 
més d’un any a la recerca de feina.

D.16. El mercat de treball de Castella i Lleó 
reflecteix un model productiu sustentat 
en sectors i activitats poc intensius en 
coneixement. A més, tan sols el 48,1% dels 
ocupats a la regió s’ajusta als nivells de for-
mació-ocupació requerits pel lloc de tre-
ball, la qual cosa reflecteix nivells de 
sobrequalificació i infraqualificació supe-
riors a la mitjana nacional.
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D.17. Castella i Lleó es posiciona a la zona mit-
ja-baixa de l’Índex de Competitivitat 
Regio nal de la Unió Europea (lloc 205 d’un 
total de 268 regions), en gran mesura, pel 
pitjor comportament en eficiència del 
mercat de treball, estabilitat macroeconò-
mica i sofisticació de les empreses.

D.18. La densitat empresarial és inferior a la mit-
jana nacional. Malgrat la recuperació 
observada durant els darrers anys, el nom-
bre d’empreses encara es troba lluny dels 
nivells precrisi.

D.19. Com a la resta de país, el teixit empresarial 
es caracteritza per l’atomització. Les peti-
tes empreses (de menys de 10 empleats) i 
sense assalariats sumen el 96,2%. 

D.20. La productivitat és inferior a la mitjana 
espanyola. El Valor Agregat Brut (VAB) per 
treballador a Castella i Lleó és 6,1  p.  p. 
inferior al conjunt del país.

D.21. Problemes estructurals del sector agrari 
derivats del reduït relleu generacional, el 
dèficit d’infraestructures hidràuliques, les 
limitades sinergies amb la indústria, la 
lentitud en l’adaptació als nous canvis o 
demandes del mercat, les insuficients ini-
ciatives de cooperatives i organització de 
productors i el dèbil desenvolupament de 
l’agricultura ecològica.

fORtaleses

F.11. Especialització industrial de la regió. El pes 
econòmic de la indústria, tant en termes 
de producció com d’ocupació, és superior 
al de l’agregat nacional.

F.12. Comprovada resiliència dels sectors estra-
tègics i tractors de la regió –automoció i 
agroalimentari– a les crisis econòmiques.

F.13. Castella i Lleó és una comunitat netament 
exportadora. La taxa de cobertura (o rela-
ció entre exportacions i importacions) ha 
escalat fins al 119% el 2019, 29 punts més 

que la mitjana nacional i gairebé 20 punts 
més que l’any 2000. Destaquen les expor-
tacions de la indústria automobilística, 
que representen el 45,6% del total d’expor-
tacions regionals (2019) i el 15% de les 
exportacions espanyoles del sector.

F.14. Castella i Lleó ha complert l’objectiu de 
deute marcat en els darrers anys. L’acumu-
lació de dèficit públic s’ha mantingut per 
sota de la mitjana regional. El retorn al 
camí del creixement ha permès avançar en 
l’estabilització del deute públic. 

F.15. Els costos laborals se situen per sota de la 
mitjana espanyola, la qual cosa afavoreix 
la competitivitat de les empreses castella-
nolleoneses.

F.16. La productivitat laboral a Castella i Lleó va 
augmentar un 13,7% entre 2002 i 2019, 
2,2 punts per sobre de la pujada del país.

F.17. Disponibilitat i preu competitiu del sòl per 
a activitats productives respecte d’altres 
regions de l’entorn amb una orografia més 
accentuada. 

F.18. La indústria de l’automòbil és el motor 
econòmic i que més obertura exterior pro-
porciona a la regió. Les plantes de Renault, 
Nissan i Iveco se situen entre les més com-
petitives dins dels seus grups. A la regió 
també estan presents destacades empre-
ses auxiliars a escala mundial, com ara el 
Grup Antolín i Michelin. Castella i Lleó 
coencapçala junt amb Catalunya la pro-
ducció de vehicles del país, amb una quota 
en els darrers anys al voltant del 20%. 

F.19. La indústria alimentària és un sector estra-
tègic per al desenvolupament econòmic i 
social de la regió. La indústria alimentària 
castellanolleonesa representa el 8,6% del 
total de la xifra de negoci nacional 
(10.135  milions d’euros el 2019), i ocupa 
36.500 persones a la regió (9,1% del con-
junt del país). El sector presenta activitats i 
productes d’alt valor afegit. Genera siner-
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gies amb altres sectors econòmics (gastro-
nomia, turisme, etc.) i la seva vinculació al 
medi rural contribueix a frenar la despo-
blació. Prestigi assolit per la marca regio-
nal “Tierras de Sabor” com a referent 
d’aliments de qualitat.

F.20. Lideratge assolit en turisme interior i 
turisme rural. La denominada Milla d’Or de 
Ribera del Duero col·loca Castella i Lleó 
entre les destinacions d’enoturisme de 
nivell internacional.

F.21. Grans potencials energètics. El subminis-
trament d’energia elèctrica representa 
més d’un 10% de les empreses industrials 
de la regió. Castella i Lleó aporta una cin-
quena part de l’energia elèctrica renovable 
generada al país. Les renovables afavorei-
xen la cohesió territorial i la fixació de la 
població i és una veta d’ocupació per a les 
àrees rurals en risc de despoblament.

amenaces

A.8. L’impacte de la crisi COVID allunya les pos-
sibilitats d’assolir la plena ocupació. La 
conjuntura adversa –almenys a curt ter-
mini– dificulta avançar en la correcció dels 
problemes estructurals derivats de la 
desocupació juvenil, la taxa més gran d’in-
activitat femenina i la inserció de les per-
sones desocupades de llarga durada.

A.9. Alguns sectors destacats de l’economia 
regional, com l’hostaleria i el comerç mino-
rista, es veuran seriosament afectats per la 
crisi. Els canvis de les pautes de consum, la 
digitalització i les noves tendències d’eco-
nomia i societat col·laboratives augmen-
taran les necessitats de reconversió, així 
com el risc de destrucció de moltes activi-
tats no preparades.

A.10. El desenvolupament de les activitats eco-
nòmiques es veurà frenat pel dèficit de 
recursos humans, derivat de la falta de 
substitució generacional i de l’envelliment 
de la societat. 

A.11. El sector exterior de la regió ha de fer front 
a un escenari incert en les relacions comer-
cials mundials. La polarització de les 
exportacions castellanolleoneses, geogrà-
fica i en productes de baixa o mitjana tec-
nologia, augmenta la seva vulnerabilitat 
per la tendència regressiva de la demanda 
al mercat europeu. Així mateix, la incer-
tesa en les relacions amb el Regne Unit 
després del brexit perjudica particular-
ment els sectors regionals de l’automoció i 
l’agroalimentari.

A.12. L’endarreriment en l’electrificació de la 
indústria de l’automòbil eleva el risc de 
pèrdua de competitivitat en el mercat glo-
bal. El futur del sector està sensiblement 
exposat a les decisions estratègiques que 
prenguin les multinacionals presents a la 
regió, i no es poden descartar processos de 
desinversió i deslocalització productiva 
que arrossegaria tota la cadena de valor de 
la indústria d’automoció regional.

A.13. La manca de prioritat en la concreció del 
corredor de l’Arc Atlàntic intermodal perju-
dica la sortida de les principals merca-
deries i eleva els costos logístics de les 
empreses de la regió. 

OpORtunitats

O.9. Ràpida recuperació o rebot del creixement 
econòmic per la tornada a la normalitat 
després de la crisi COVID, per la reactivació 
del consum i la inversió productiva, unit a 
la mobilització dels fons europeus de recu-
peració en iniciatives d’impuls i projectes 
de desenvolupament.

O.10. Avenços tecnologicoindustrials del sector 
de l’automoció, associats a l’electrificació 
del sector i altres aplicacions innovadores, 
en el marc de l’impuls del Pla Estratègic de 
Suport Integral al Sector d’Automoció a 
escala estatal, i les iniciatives endegades 
pel clúster FACYL i altres agents R+D+I 
regionals implicats en el desenvolupa-
ment del sector.
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O.11. Creixent especialització en economia 
verda. A més de la puixança de les energies 
renovables, en la pròxima dècada s’espera 
el desenvolupament d’altres vectors per al 
canvi del model productiu més sostenible i 
verd, com són l’ecologia, la bioenergia, el 
reciclatge i l’economia circular, la rehabili-
tació i l’arquitectura bioclimàtica i smart 
cities, entre altres activitats.

O.12. Model turístic associat a la singularitat, 
amplitud i valor del patrimoni natural i 
cultural. La valoració d’aquests actius en 
alça contribueix al desenvolupament d’un 
model turístic regional de qualitat, diversi-
ficat i de més valor afegit.

O.13. El desenvolupament de les infraestructu-
res de transport i la proximitat geogràfica 
de Madrid, unit a l’auge del teletreball, 
possibiliten la incorporació de noves àrees 
del territori en les dinàmiques d’impuls 
socioeconòmic.

O.14. Progressos en l’obertura econòmica regio-
nal. Internacionalització de les empreses, 
més diversificació de les exportacions 
(tant geogràfica com de productes) i atrac-
ció de projectes d’inversió productiva de 
fabricació i serveis d’alt valor.

O.15. El prestigi de marca assolit en alguns pro-
ductes agroalimentaris estrella de la regió 
(com ara les D. O. de Ribera de Duero o el 
Jamón de Guijuelo, entre d’altres exem-
ples) té un efecte d’arrossegament positiu 
en la projecció d’altres produccions de 
qualitat.

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

debilitats

D.22. Insuficient adaptació del sistema universi-
tari a les demandes del teixit productiu. Hi 

ha una bretxa entre els continguts i mate-
rials que donen suport als actuals plans 
d’estudi i la realitat empresarial. 

D.23. Dèbil accés o captació de talent per part 
de les pimes, derivat del desconeixement 
de l’estructura d’R+D+I regional i els limi-
tats projectes de col·laboració conjunta 
amb els centres cientificotecnològics. 

D.24. Es requereix una coordinació més precisa 
de l’entramat d’agents que componen el 
sistema d’innovació regional: definició de 
lideratges i aliances publicoprivades, intra-
sectorials i intersectorials.

D.25. Tenint en compte la revisió de la RIS3, es 
detecta la necessitat d’implementar 
canals i serveis clau per a la innovació, com 
són el finançament, la internacionalització 
i el desenvolupament empresarial (start-up, 
creixement, clúster, etc.). 

D.26. Dispersió territorial dels esforços i iniciatives en 
R+D+I per l’estructura provincial multipolar. 

D.27. El perfil dominant de petites empreses 
amb limitacions directives en competèn-
cies tecnològiques llasta la capacitat d’in-
novació regional.

D.28. La despesa en R+D encara no ha aconse-
guit assolir l’objectiu de l’1,5% que l’Estra-
tègia RIS3 va programar per al 2017 (va ser 
de l’1,3% el 2018), el tret per assolir l’objec-
tiu nacional del 2% del PIB és encara consi-
derable i encara més la distància per 
arribar a l’objectiu del 3% assenyalat en 
l’Estratègia Europea 2020.

D.29. Castella i Lleó se situa entre les regions el 
rendiment en innovació de la qual es troba 
entre el 50% i el 90% del rendiment mitjà 
de les regions europees.

D.30. El nombre d’empreses innovadores i d’em-
preses de base tecnològica és minoritari i 
encara no s’han recuperat els nivells pre-
crisi.
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D.31. Dèficits en la implantació d’infraestructu-
res i serveis digitals d’alta capacitat. El des-
plegament de la banda ampla no s’ha 
completat al territori, especialment, en 
aquelles àrees rurals més perifèriques i de 
baixa densitat. L’accés de les pimes i autò-
noms a les tecnologies digitals avançades 
és encara limitat.

fORtaleses

F.22. El compromís regional amb el desenvolu-
pament cientificotecnològic es comprova 
amb el creixement de la despesa en R+D+I, 
que va assolir el seu màxim històric en l’úl-
tim any registrat (2018).

F.23. El sector privat encapçala la inversió inno-
vadora. Protagonisme en la despesa en 
R+D de les empreses castellanolleoneses, 
artífexs de l’impuls de la despesa en inno-
vació experimentat per la regió.

F.24. L’aposta per l’R+D+I de les empreses de base 
tecnològica s’ha enfortit en els darrers anys, 
movent-se en màxims històrics, i la regió es 
col·loca en el segon lloc en el rànquing d’in-
tensitat innovadora empresarial. Encara que 
hagin baixat en nombre, les empreses tec-
nològiques castellanolleoneses s’han enfor-
tit, tant pel que fa en els termes d’inversió 
com d’ocupació, és a dir, estan millor prepa-
rades per innovar i competir.

F.25. Lideratge educatiu, comprovat en els alts 
estàndards assolits en l’Informe Pisa de 
l’OCDE147, i el creixent prestigi de la forma-
ció professional, que proporciona un 
valuós planter per a les activitats produc- 
tives.

147  Tenint en compte les darreres dades publicades (Informe PISA 2019), se situa en els llocs capdavanters del princi-
pal examen internacional de competències educatives elaborat per als països de l’OCDE. Va obtenir 501 punts en la 
prova de ciències, el segon lloc en el rànquing autonòmic, 12 punts més que la mitjana espanyola, per sobre de països 
europeus avançats com ara Bèlgica, Suïssa o Dinamarca. En la prova de matemàtiques es va aconseguir una puntua-
ció de 502 punts, únicament per darrere de Navarra, i 21 punts més que la mitjana del país, dada que l’equipara amb 
Suècia i supera la xifra d’Alemanya.

F.26. D’acord amb el Global Entrepreneurship 
Monitor de 2019, l’índex d’emprenedoria 
de Castella i Lleó se situa en el 7,7. Aquest 
resultat suposa un increment del 37,5% 
des de 2008, la qual cosa col·loca Castella i 
Lleó junt amb Catalunya com les dues úni-
ques comunitats autònomes que han vist 
incrementat el seu índex en aquest període.

F.27. Castella i Lleó ha demostrat una forta 
implicació amb la innovació com a pivot 
de creixement i transformació econòmica, 
que s’ha traduït en ambicioses polítiques 
d’impuls. Les polítiques autonòmiques 
d’R+D+I s’han acompanyat d’un desenvo-
lupament paral·lel de l’entramat institu- 
cional de suport a la innovació empresa-
rial. L’Institut per a la Competitivitat 
Empresarial (ICE) és un dels agents més 
actius i amb una repercussió regional més 
notable, tant pel que fa al desenvolupa-
ment de les polítiques d’innovació com en 
l’impuls d’eines específiques. Pel que fa a 
això, destaca el Programa de Capacitació i 
Suport a l’R+D+I Empresarial “Centr@Tec”, 
que impulsa la Indústria 4.0, la digitalitza-
ció, la innovació en processos i disseny de 
productes-serveis, la internacionalització 
de l’R+D+I i el suport a emprenedors de 
base tecnològica.

F.28. Alt nivell assolit per les infraestructures i 
equipaments tecnològics de la regió. La 
multiplicitat d’agents i estructures d’inno-
vació regional superen la seva mida econò-
mica o pes demogràfic. L’amplitud  
i diversitat dels espais d’R+D+I es com-
prova als 11 centres tecnològics, 17 centres 
de recerca i 7  parcs cientificotecnològics 
que operen a la regió.
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F.29. Els plans de Transferència de Coneixement 
Universitat-Empresa han contribuït a 
reforçar la valoració del coneixement 
generat a les universitats castellanolleo-
neses, la col·laboració multidisciplinària i, 
en definitiva, un sistema universitari re- 
gional més obert i emprenedor.

F.30. L’Administració autonòmica té una llarga 
trajectòria en la promoció de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació, la 
digitalització de la societat i en els darrers 
temps està impulsant l’adaptació del tei-
xit productiu a la indústria intel·ligent o 
quarta revolució industrial.

F.31. Les estructures clúster s’han convertit en 
un pilar per al desenvolupament de la 
innovació en el teixit productiu castellano-
lleonès, i s’incentiva la col·laboració  
creuada i la difusió tecnològica en les 
empreses en els diversos sectors estratè-
gics de la regió.

amenaces

A.14. La restringida massa crítica, derivada de la 
petita mida de la regió en termes demo-
gràfics, econòmics i de capacitat inversora, 
condiciona negativament el rang d’escala i 
capacitat de desenvolupament de les 
estructures d’R+D+I. 

A.15. Aprofitament baix dels recursos financers 
desplegats pels programes europeus de 
desenvolupament i reconstrucció per 
manca de projectes innovadors i el reduït 
ecosistema d’empreses de base tecnolò-
gica.

A.16. Continuïtat de la sortida de joves qualifi-
cats a altres regions amb expectatives 
laborals superiors. L’absorció que exerceix 
Madrid sobre el talent jove regional limita 
les possibilitats de l’emprenedoria i inno-
vació tecnològica de les empreses.

A.17. Menor capacitat d’atracció d’empreses i 
inversions en comparació amb altres re- 

gions amb recursos humans més abun-
dants i economies d’escala més grans. L’ab-
sorció que exerceix Madrid sobre el talent 
jove regional limita l’emprenedoria i la 
innovació tecnològica de les empreses.

A.18. El teixit productiu de la regió tindrà més 
obstacles en l’assimilació dels canvis dis-
ruptius de la quarta revolució industrial 
pel predomini de petites empreses menys 
preparades per incorporar les noves tecno-
logies, així com l’escàs pes de les empreses 
tractores de mida més gran.

A.19. La tendència cap a una població cada 
vegada més envellida dificultarà la digita-
lització de la societat, tant en l’adquisició 
de les habilitats digitals necessàries com 
en l’ús d’eines TIC avançades.

A.20. La insuficient presència de la regió en el 
nucli de la UE on es prenen les principals 
decisions limita la promoció de les seves 
fortaleses econòmiques i empresarials i la 
salvaguarda dels seus interessos.

OpORtunitats

O.16. Continuïtat de l’aposta autonòmica per la 
innovació a través del reforç del pressu-
post en R+D+I. El camí traçat per l’Estratè-
gia Regional d’Especialització Intel·ligent 
(RIS3) i l’Estratègia Regional d’Emprenedo-
ria, Innovació i Autònoms afavoreixen 
l’augment de la innovació i la competitivi-
tat del teixit productiu castellanolleonès 
en els pròxims anys.

O.17. Ascens dels sectors d’economia verda i 
intel·ligent: biotecnologia, salut i qualitat 
de vida, patrimoni cultural, energies reno-
vables, economia circular i medi ambient.

O.18. Difusió de noves tecnologies i Indús-
tria 4.0 en el teixit econòmic. Col·laboració 
i sinergies intersectorials basades en la 
innovació i aplicacions tecnològiques, 
especialment en els àmbits TIC i producció 
avançada.
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O.19. Funcionament en xarxa i especialització 
dels pols d’R+D+I regionals que eviti les 
duplicacions o la dispersió dels esforços i 
manca de massa crítica de les iniciatives i 
estructures.

O.20. La digitalització és un vector clau per al 
desenvolupament socioeconòmic de la 
regió en els pròxims anys, tant per la seva 
contribució en la millora de la qualitat de 
vida de la població com per la competitivi-
tat que proporciona a les empreses. Pel 
que fa a això, l’Agenda Digital per a Caste-
lla i Lleó aspira a la transformació digital 
de la societat i de l’economia regional.

O.21. La política regional de clústers pot contri-
buir al canvi del model productiu a partir 
dels eixos d’especialització sectorial intel-
ligent.

O.22. La creixent valoració del coneixement 
generat en el potent sistema universitari i 

el sistema R+D regional es trasllada a la 
innovació i transformació econòmica de la 
regió.

O.23. Els esforços endegats en la col·laboració 
Universitat-Empresa per la xarxa TCUE 
fructifiquen en la millora de la preparació i 
inserció dels titulats universitaris en les 
habilitats i competències que demanda el 
teixit productiu.

O.24. La progressiva utilització de les TIC en el 
sector públic i la difusió dels nous models 
de col·laboració publicoprivada propicien 
un entorn més favorable per a la creació de 
projectes empresarials i inversions pro-
ductives.

Com a síntesi de la relació d’elements DAFO que 
s’acaba de descriure, es resumeixen els més des-
tacats en el quadre següent. 

69489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   13669489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   136 6/7/21   12:406/7/21   12:40



137L ' 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  C a s t e l l a  i  L l e ó :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

Balanç DAFO – Castella i Lleó

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

• Declivi demogràfic històric. 
• Els desequilibris interns s’han accentuat per les 

diferències en especialització productiva i 
centralitat.

• Entrada precoç en una fase de decreixement 
natural.

• Decreixement de la població jove i ascens de la 
quarta edat.

• El nombre de castellanolleonesos de naixement 
que resideixen en altres regions supera el milió.

• La majoria dels municipis castellanolleonesos es 
troben en situació de “desert demogràfic”.

• Els intents d’organització territorial en unitats 
administratives intermèdies no han triomfat.

• Encara falta concloure alguns eixos d’alta 
capacitat necessaris per a la integració territorial. 

• El declivi de la xarxa ferroviària convencional 
repercuteix negativament en la vertebració 
d’extenses àrees. 

• L’àmplia oferta d’infraestructures aèries no 
s’adequa a l’escassa demanda.

• Dèficit d’infraestructures hidràuliques i sobreex-
plotació dels aqüífers. 

• La creixent longevitat de la població prova la qualitat de 
vida assolida i el nivell dels serveis sociosanitaris.

• Dinamisme econòmic, industrial i urbà de l’eix de 
Valladolid-Burgos. Atractiu creixent de la xarxa regional 
de ciutats intermèdies.

• Els fluxos d’immigració estrangera de les últimes dècades 
han compensat part de les pèrdues demogràfiques i 
afavoreixen la substitució de la població activa. 

• El dinamisme del teixit d’economia social amplia els 
recursos per fer front als reptes sociodemogràfics de 
longevitat i dependència.

• El desenvolupament de les infraestructures de transport 
en les darreres dècades ha permès convergir amb les 
regions més avançades del país i Europa. 

• El model regional de gestió logística publicoprivada de la 
Xarxa CyLoG és un actiu de gran valor per a la regió.

• El territori castellanolleonès es caracteritza per l’amplitud, 
diversitat i alta preservació dels recursos naturals. 

• Castella i Lleó és una de les regions que més aigua en 
embassaments aporta al sistema hídric del país. 

• L’especialització en energies renovables evidencia el 
creixent compromís amb el desenvolupament sostenible. 

• La regió ha aconseguit una significativa disminució dels 
gasos d’efecte d’hivernacle (GEH).

Amenaces Oportunitats

• El procés d’envelliment i disminució de la població 
es prolongarà en les pròximes dècades.

• El marge de recuperació demogràfica basada en 
les aportacions externes és incert. 

• Escassa viabilitat socioeconòmica de l’estructura 
territorial atomitzada en petits municipis.

• La pèrdua de funcions dels municipis intermedis 
agreujarà la desarticulació i despoblament rural.

• El transport aeri a la regió té un escàs recorregut 
per l’expansió de la xarxa d’alta velocitat i la 
insuficient massa crítica interna. 

• L’agricultura productivista comporta un cost 
ambiental per a les futures generacions. 

• En un context d’agudització del canvi climàtic, 
s’incrementaran les necessitats hídriques.

• Reordenació funcional del territori que reforci la cartera 
de serveis de les capçaleres comarcals i serveis telemàtics 
d’alta qualitat.

• La permeabilitat i col·laboració transfronterera possibilita 
el desenvolupament dels territoris de la Raia.

• La connexió en alta velocitat de les ciutats castellanolleo-
neses augmenta la localització de noves activitats.

• Augment del valor estratègic i funcions logístiques 
derivat de la integració al Corredor Atlàntic. 

• La combinació del transport de viatgers amb la funció de 
trens turístics és una de les millors opcions per revertir el 
declivi o abandonament de molts eixos ferroviaris.

• El medi ambient s’erigeix en un actiu de futur per a les 
estratègies de desenvolupament socioeconòmic i 
territorial.

• Els nous projectes d’expansió en curs consolidaran 
l’estatus de potència eòlica de la regió.

• El desenvolupament de les renovables i economia circular 
permeten a Castella i Lleó avançar-se a l’objectiu europeu 
de reducció d’emissions.

Font: Elaboració pròpia.
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Balanç DAFO – Castella i Lleó

Economia, mercat de treball i activitats productives
Debilitats Fortaleses

• Desequilibris entre les províncies en els nivells 
d’industrialització i desenvolupament 
d’activitats capdavanteres.

• El ritme de creació d’ocupació s’ha vist alentit 
en els darrers anys.

• El PIB per capita de Castella i Lleó es troba per 
sota de la mitjana nacional.

• Les dificultats d’inserció laboral afecten 
particularment els joves, les dones i els 
aturats de llarga durada. 

• El mercat de treball està sustentat en sectors 
i activitats poc intensius en coneixement. 

• Castella i Lleó es troba a la zona mitjana-baixa 
de l’Índex de Competitivitat Regional de la 
Unió Europea. 

• La densitat empresarial és inferior a la 
mitjana nacional. 

• Com a la resta de país, el teixit empresarial es 
caracteritza per l’atomització. 

• La productivitat és inferior a la mitjana 
espanyola.

• Problemes estructurals del sector agrari.

• Especialització industrial de la regió pel que fa a 
termes de producció i ocupació.

• Comprovada resiliència dels sectors estratègics i 
tractors de la regió.

• Una comunitat netament exportadora, amb un 
paper destacat de la indústria automobilística.

• Compliment de l’objectiu de deute marcat en els 
darrers anys. 

• Els costos laborals se situen per sota de la mitjana 
espanyola, la qual cosa afavoreix la competitivitat.

• La productivitat laboral ha crescut més que la 
mitjana espanyola.

• Disponibilitat i preu competitiu del sòl per a 
activitats productives respecte d’altres regions de 
l’entorn. 

• L’automoció és el motor industrial de la regió i que 
més projecció econòmica proporciona. 

• La indústria alimentària és un sector estratègic per al 
desenvolupament econòmic i social de la regió. 

• Lideratge assolit en turisme interior, cultural, rural i 
enoturisme.

• Grans potencials energètics. El subministrament 
d’energia elèctrica representa més d’un 10% de les 
empreses industrials de la regió.

Amenaces Oportunitats

• L’impacte de la crisi COVID allunya les 
possibilitats d’assolir la plena ocupació.

• Alguns sectors destacats de l’economia 
regional, com l’hostaleria i el comerç 
minorista, es veuran seriosament afectats per 
la crisi. 

• El desenvolupament de les activitats 
econòmiques es veurà frenat pel dèficit de 
recursos humans.

• El sector exterior de la regió ha de fer front a 
un escenari incert en les relacions comercials 
mundials. 

• L’endarreriment en l’electrificació de la 
indústria de l’automòbil eleva el risc de 
pèrdua de competitivitat en el mercat global i 
deslocalització productiva.

• La manca de prioritat en la concreció del 
corredor de l’Arc Atlàntic intermodal eleva els 
costos logístics de les empreses de la regió.

• Ràpida recuperació per la tornada a la normalitat 
després de la crisi COVID.

• Avenços tecnologicoindustrials del sector de 
l’automoció.

• Creixent especialització en economia verda i un 
model productiu més sostenible.

• Desenvolupament turístic associat a la singularitat, 
amplitud i valor del patrimoni natural i cultural. 

• Incorporació de noves àrees del territori en les 
dinàmiques d’impuls socioeconòmic.

• Progressos en l’obertura econòmica regional: 
internacionalització de les empreses, diversificació de 
les exportacions i atracció d’inversions productives.

• El prestigi de marca assolit en alguns productes 
agroalimentaris beneficia la projecció d’altres 
produccions de qualitat.

Font: Elaboració pròpia.
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Balanç DAFO – Castella i Lleó

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

• Insuficient adaptació del sistema universitari 
a les demandes del teixit productiu. 

• Dèbil accés o captació de talent per part de 
les pimes.

• Es necessita una coordinació més fluïda dels 
agents que componen el sistema d’innovació 
regional.

• Necessitat d’implementar canals i serveis 
clau per a la innovació. 

• Dispersió territorial dels esforços i iniciatives 
en R+D+I per l’estructura provincial multipolar. 

• Les limitacions en competències tecnològi-
ques de les empreses perjudiquen la seva 
capacitat d’innovació.

• Encara no s’han complert els objectius de 
despesa en R+D i es requereixen esforços 
extra per convergir amb Europa.

• Rendiment en innovació mitjà-baix a escala 
de les regions europees.

• El nombre d’empreses innovadores i 
d’empreses de base tecnològica és minoritari.

• Dèficits en la implantació d’infraestructures i 
serveis digitals d’alta capacitat. 

• Creixement de la despesa en R+D, que va assolir el seu 
màxim històric en el darrer any registrat.

• Protagonisme en la despesa en R+D de les empreses 
castellanolleoneses, artífexs de l’impuls de la inversió de 
la innovació en els darrers anys.

• L’aposta per l’R+D+I de les empreses de base tecnològica 
s’ha enfortit en els darrers anys.

• Lideratge educatiu comprovat en els alts estàndards 
assolits en l’Informe Pisa de l’OCDE i el creixent prestigi 
de la Formació Professional.

• Castella i Lleó, junt amb Catalunya, són les dues úniques 
comunitats que han millorat el seu índex Global 
Entrepreneurship Monitor.

• Ambicioses polítiques d’impuls de la innovació i potent 
entramat institucional de suport. Lideratge de l’Institut 
per a la Competitivitat Empresarial (ICE).

• Alt nivell assolit per les infraestructures i equipaments 
tecnològics de la regió.

• Els plans de Transferència de Coneixement contribueixen 
a valorar el coneixement de les universitats.

• L’Administració autonòmica està impulsant l’adaptació 
del teixit productiu a la indústria intel·ligent o quarta 
revolució industrial.

• Les estructures clúster s’estan convertint en un pilar per 
al desenvolupament de la innovació en el teixit 
productiu.

Amenaces Oportunitats

• La restringida massa crítica condiciona el 
rang d’escala i capacitat de desenvolupament 
de les estructures d’R+D+I. 

• Aprofitament baix dels recursos financers 
desplegats pels programes europeus per 
manca de projectes innovadors.

• L’absorció que exerceix Madrid sobre el talent 
jove regional limita les possibilitats de 
l’emprenedoria i innovació tecnològica de les 
empreses.

• Menor capacitat d’atracció d’empreses i 
inversions respecte a altres regions.

• El teixit productiu de la regió tindrà més 
obstacles en l’assimilació dels canvis 
disruptius de la quarta revolució industrial.

• La tendència cap a una població cada cop 
més envellida dificultarà la digitalització de la 
societat.

• La insuficient presència en el nucli de la UE 
limita la promoció dels potencials i interessos 
econòmics de la regió.

• Continuïtat de l’aposta autonòmica per la innovació a 
través del reforç del pressupost en R+D+I. 

• Ascens dels sectors d’economia verda i intel·ligent: 
biotecnologia, salut i qualitat de vida, patrimoni cultural, 
energies renovables, economia circular i medi ambient.

• Difusió de noves tecnologies i Indústria 4.0 en el teixit 
econòmic.

• Funcionament en xarxa i especialització dels pols 
d’R+D+I regionals.

• La digitalització com a vector per al desenvolupament 
socioeconòmic de la regió en els pròxims anys.

• La política regional de clústers pot contribuir al canvi del 
model productiu cap a una especialització sectorial 
intel·ligent.

• La creixent valoració del coneixement generat en el 
potent sistema universitari.

• Millora de la preparació i inserció dels titulats universitaris 
en les habilitats i competències que demanda el teixit 
productiu.

• Un entorn administratiu i digital més favorable als 
projectes empresarials i inversions productives.

Font: Elaboració pròpia.
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4.2. Estratègies DAFO i línies 
d’acció
Un cop elaborada la matriu DAFO per a Castella 
i Lleó, convé reflexionar sobre algunes línies 
estratègiques per al desenvolupament econò-
mic i social futur. Amb aquest objectiu, les dife-
rents orientacions estratègiques, susceptibles 
de convertir-se en mesures constituents de pos-
sibles 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 d’aquesta pàgina. 

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 debilitats, 

més o menys difícils de superar, i procurar de 
transformar aquestes amenaces, en la mesura 
que es pugui, en oportunitats. 

debilitats i amenaces

Els processos d’envelliment i despobla-
ment s’aguditzaran en les pròximes dèca-
des, si no s’actua a temps i a l’altura dels 
riscos identificats. És precís prioritzar 
l’agenda de població, reforçant la seva 
dimensió transversal i innovadora.

La tendència a l’envelliment i despoblament 
territorial continuarà en les pròximes dècades. 
La capacitat per revertir aquests processos està 
condicionada per la manca de solucions endò-
genes –davant la inèrcia del declivi natural his-
tòric– i contingut marge d’atracció exterior. 
L’escassa viabilitat de l’estructura de poblament 
heretada complica la gestió d’un territori de 
baixa densitat, dominat per micromunicipis. 

Castella i Lleó ha promogut diverses polítiques 
d’acció per corregir o minimitzar els problemes 
demogràfics detectats, així com millorar la 
cohesió i reequilibri territorial, entre les quals 
cal destacar: l’Agenda per a la Població de Caste-

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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lla i Lleó, l’Estratègia Regional d’Emprenedoria, 
Innovació i Autònoms (que dedica el bloc quart 
a la competitivitat rural) i el Programa de Desen-
volupament Rural. Atès que els problemes 
sociodemogràfics persisteixen i es poden agu-
ditzar, es precisen respostes adaptatives que 
incideixen en estratègies de resiliència, gestió 
innovadora i eficient dels recursos, i la cerca 
d’oportunitats en un marc de transformació 
socioeconòmica. Tot això es pot integrar de 
forma transversal, en un pla de repoblació regio -
nal de les àrees rurals que fomenti projectes 
revulsius o de gran impacte. En aquest sentit, 
s’han de ressaltar els següents eixos d’actuació: 

 æ Nou model d’organització territorial destinat 
a potenciar l’articulació de rang supramuni-
cipal (en les escales intermèdies entre muni-
cipis i províncies)148. La creació d’aquestes 
noves unitats ha d’aprofitar al màxim les 
estructures vigents (agrupació de mancomu-
nitats de municipis ja operatives, unitats de 
salut o educatives, etc.), que eviti tant com 
sigui possible les superposicions territorials 
o duplicitats. Al seu torn, aquesta ordenació 
requereix una delimitació precisa dels ser-
veis que s’entenen per bàsics o essencials, 
però també d’altres serveis complementaris 
que incideixin en el desenvolupament socio-
econòmic. 

 æ Pobles intel·ligents i “hiperconnectats”. De 
manera complementària a l’organització del 
territori, l’oferta o disponibilitat ha d’anar 
més enllà del format clàssic presencial, apos-
tant per serveis telemàtics avançats149 que 
garanteixen més accessibilitat, continguts i 
qualitat. Per a la qual cosa es necessita avan-

148  Prevista en l’ordenació territorial aprovada per la Llei 7/2013, a partir de les unitats bàsiques d’ordenació i serveis 
de territori (UBOST) o la definició de Mancomunitats d’Interès General (MIG), seguint l’última terminologia emprada 
per l’Administració autonòmica.
149  Seguint l’exemple d’altres territoris rurals despoblats del nord d’Europa que han revertit el declivi socioeconòmic 
a partir d’una estratègia digital.
150  Generalment, d’ús limitat en el medi rural per manca de massa crítica, i costosos per la inversió inicial requerida 
i el manteniment posterior.
151  S’hi inclouen activitats sociosanitàries lligades a la qualitat de vida, envelliment actiu i cura de la gent gran.
152  Amb serveis tecnològics digitals especialitzats: comercialització dels productes locals, agrotecnologia, promoció 
turística, gestió d’espais industrials, projectes d’energia renovable, borsa d’ocupació, etc.

çar en la interoperabilitat i estandardització 
dels continguts i serveis digitals proporcio-
nats150. Així mateix, l’èxit de la implementa-
ció dels serveis digitals ha d’anar acompanyat 
d’iniciatives de difusió-formació (des de la 
població més gran amb dèficits d’alfabetitza-
ció digital fins a les demandes més sofistica-
des de les noves generacions) i la dotació 
d’equips-dispositius que asseguri la permea-
bilitat territorial. La implementació dels ser-
veis digitals ha de prioritzar aquells essencials 
que redundin en la qualitat de vida i milloren 
l’atracció residencial en el medi rural, comen-
çant per la telemedicina151 i l’e-administració, 
i progressivament incorporant altres contin-
guts o funcions (e-educació, e-formació, e-co-
merç, etc.). En una fase més avançada, les 
capçaleres comarcals poden actuar de vec-
tors tecnològics per a la inversió produc-
tiva152. 

 æ Aplicació d’un sistema de transport intel·li-
gent i col·laboratiu en entorns de baixa den-
sitat i dispersió de la població. El transport 
col·lectiu convencional ofereix un servei 
deficient i no s’adequa a les característiques 
i necessitats del medi rural. L’accessibilitat 
als equipaments bàsics és un factor crític 
per a una població cada cop més envellida i 
amb òbvies dificultats de mobilitat motorit-
zada. A més, garantir el transport col·lectiu a 
la població escolaritzada (fins al grau mitjà 
d’ESO) en serveis convencionals és onerós 
per a l’Administració pública. Les deficièn-
cies en el transport de les àrees rurals també 
perjudiquen els desplaçaments de tipus 
pendular entre els petits nuclis rurals i les 
capçaleres comarcals, és a dir, redueix les 
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possibilitats d’articulació i cohesió del terri-
tori. Per tot això, convé seguir donant suport 
a les iniciatives de transport a la demanda153 
en el medi rural, aprofitant els avantatges i 
difusió social que aporten les plataformes 
digitals col·laboratives, així com potenciar 
les aliances publicoprivades que amplifi-
quen la cobertura demograficoterritorial 
dels projectes. 

 æ Promoció del mercat d’habitatge rural com 
a actiu i reclam per a la repoblació. El focus 
s’ha de concentrar en la rehabilitació dels 
habitatges154 buits abandonats o escassa-
ment habitats, en general, habitatges 
secundaris en mal estat i un ús molt ocasio-
nal, que componen la tipologia dominant 
als nuclis rurals. Aquesta mobilització dels 
habitatges, a través de la seva rehabilitació, 
adaptació i promoció al mercat, és crucial 
perquè triomfin les iniciatives de repobla-
ció i inversions productives al medi rural. El 
desenvolupament immobiliari rural ha de 
cobrir diverses demandes, per a la qual cosa 
és necessari una adaptació constant, espe-
cialment fent incidència en les fórmules del 
lloguer: des de l’habitatge per a ús princi-
pal, que cobreixi les diverses necessitats 
dels col·lectius socials155; però també els 
usos més delimitats o especialitzats156. L’im-
puls de les plataformes digitals especialit-
zades en la promoció d’habitatges rurals i 
dels seus entorns com a llocs per viure-hi, 
teletreballar o descansar és un altre dels 
vectors necessaris per dinamitzar aquest 
mercat. A més, la rehabilitació contribueix a 
la preservació i millora del patrimoni rural i 

153  La Junta de Castella i Lleó ha promocionat diverses iniciatives territorials en aquest sentit.
154  Respecte d’altres alternatives menys sostenibles com les construccions ex novo i les urbanitzacions segregades, 
que tenen un impacte negatiu en la qualitat paisatgística de l’entorn.
155  Com els habitatges adaptats per a la població de gent gran, llars monoparentals, lloguers específics destinats a 
l’emancipació o atracció de joves, o que facilitin la integració de la població immigrant.
156  Relacionats amb el turisme rural, les demandes estacionals o puntuals de treballadors en el medi rural o l’emer-
gent mercat dels habitatges preparats per al teletreball.
157  Dificultats d’inserció dels joves, inactivitat en el col·lectiu de les dones, desocupació de llarga durada o la infra-
qualificació i sobrequalificació detectades.

és una activitat econòmica que brinda 
oportunitats d’ocupació de valor afegit.

estRatègia pROactiva

Una estratègia proactiva buscaria resoldre les 
debilitats constatades mitjançant mesures més 
ambicioses, orientades a aprofitar les oportuni-
tats existents. 

debilitats i OpORtunitats

La manera més eficaç per corregir els pro-
blemes sociodemogràfics de la regió és 
millorar les oportunitats d’ocupació. Per a 
això, s’han de redoblar els esforços de les 
polítiques de formació, amb una dimensió 
més transversal i més profunda, així com 
continuar millorant les condicions favora-
bles de l’entorn empresarial i progressar en 
l’especialització i diversificació industrial.

Com la resta del país, el mercat regional arros-
sega diversos problemes estructurals amb 
greus repercussions socials157. Particularment, 
la insuficient retenció de la població jove quali-
ficada, associada a la manca de sortides labo-
rals en el teixit productiu regional, té un elevat 
cost socioeconòmic en termes d’oportunitats 
perdudes.

A curt termini, l’objectiu ha de centrar-se en la 
superació de la crisi COVID-19 amb el mínim 
cost possible. Per a això, fruit del consens polític, 
la regió s’ha dotat d’un oportú instrument d’ac-
ció: el Pacte per a la Recuperació Econòmica, 
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l’Ocupació i la Cohesió Social158. A més d’atendre 
les necessitats d’aquest marc d’excepcionalitat, 
però, no s’ha de perdre el focus estratègic, ni 
renunciar a les iniciatives endegades d’especia-
lització intel·ligent. 

En aquest marc proactiu, les següents línies 
d’acció convergeixen en l’arribada d’un sistema 
educatiu més preparat per assumir els reptes 
productius, l’estratègia d’especialització intel·li-
gent i l’increment d’empreses innovadores i de 
base tecnològica. 

 æ El sistema educatiu com a vector de desenvo-
lupament del teixit econòmic. Bona part de 
les carències o llacunes detectades al sis-
tema educatiu a l’hora d’adaptar-se a les 
demandes de les empreses de la regió es 
poden resoldre amb la formació especialit-
zada dels docents i la vinculació-incorporació 
de professionals, científics, tecnòlegs i refe-
rents d’empreses de base tecnològica. De la 
mateixa manera, és essencial que l’educació 
en emprenedoria impregni els currículums 
de totes les etapes educatives. Per això, a con-
tinuació, es detallen algunes mesures que 
s’implementaran:

 – Incentivar el talent precoç. L’Administració 
autonòmica ha de reforçar i liderar cam-
panyes educatives de valoració del talent 
cientificotecnològic i “emprenedors del 
futur” a través de múltiples iniciatives 
(programes, concursos-premis, etc.). 

 – Salt qualitatiu de la Formació Professional. 
La millora i promoció de la Formació Pro-
fessional ha estat una constant en les 
polítiques educatives de Castella i Lleó i la 

158  En matèria econòmica i ocupació, el Pacte conté mesures específiques per a la millora de la cadena de valor de la 
indústria d’automoció, la transició ecològica justa i de recuperació de les comarques afectades pel tancament de les 
capacitats energètiques, així com de simplificació i racionalització dels procediments i millora de la qualitat norma-
tiva.
159  Entre d’altres, cal destacar la iniciativa dels centres d’Excel·lència Professional de Castella i Lleó, reconeguts per la 
seva tasca en la promoció de l’FP Dual, la col·laboració amb empreses de l’entorn (en el marc del programa Aula-Em-
presa) i el suport de l’emprenedoria amb la creació de noves empreses o l’autoocupació.
160  La Xarxa T-CUE (Transferència de Coneixement Universitat-Empresa), integra les nou universitats de Castella i 
Lleó.

resta del país. Els progressos assolits són 
significatius159, però encara es mantenen 
inèrcies que llasten el seu prestigi social i 
inserció laboral. L’oferta de cicles forma-
tius s’ha d’adaptar de forma periòdica als 
nous potencials, demandes o reptes del 
teixit productiu, la qual cosa requereix 
anticipació i planificació estratègica (evi-
tar “arribar tard”), per exemple, agilitzant 
els processos administratius en iniciatives 
de formació dual de les empreses. Quant a 
la valoració social, és precís transcendir el 
compartiment estanc de la Formació Pro-
fessional dins dels ensenyaments mitjans 
reglats, i el seu perfil encara associat a una 
educació inferior a la universitària (mal-
grat el nivell assolit per alguns cicles de 
grau superior). Per a això, és convenient 
possibilitar les sinergies o compartir 
espais i titulacions amb la formació contí-
nua i universitària, així com potenciar la 
presència de dones en els cicles formatius.

 – Dimensió proempresa de les universitats. 
Aprofitant l’eina T-CUE160, s’han de seguir 
implementant els projectes conjunts Uni-
versitat-Empresa, demostratius i disrup-
tius en el plànol tecnologicoeconòmic per 
a la regió. De la mateixa manera, s’han de 
refermar les aliances estratègiques per 
dinamitzar els parcs i centres cientifico-
tecnològics de la regió, incentivant la pro-
moció conjunta de noves empreses de 
base tecnològica (start-ups i spin-offs).

 æ Pla integrat d’industrialització regional. L’im-
puls de l’Agenda Digital regional i el Pla d’In-
dústria 4.0 de Castella i Lleó brinden un marc 
per avançar en la innovació digital de la so- 
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cietat i del teixit econòmic161. Tot això 
requerirà intensificar les iniciatives conjun-
tes publicoprivades, per a la qual cosa la regió 
disposa de valuoses palanques: la Xarxa d’In-
novació Empresarial (Redei) i els clústers 
regionals162. Així mateix, un pla que abordi la 
reindustrialització de les àrees més afecta-
des pels processos de reconversió163, o amb 
escasses perspectives de desenvolupament 
socioeconòmic164. En aquesta línia, s’han de 
reforçar i implementar les iniciatives endega-
des al Pla Director de Promoció Industrial 
2017-2020, referides al suport de l’esforç 
innovador de les empreses, l’electrificació del 
sector de l’automoció165, la fabricació avan-
çada i la transformació digital de la indústria 
en general, la formació per a la innovació, la 
transferència de coneixement i col·laboració 
dels agents del sistema d’innovació regional. 
Així mateix, el futur industrial de la regió 
dependrà de l’abast comercial de les seves 
empreses i la seva projecció en les diverses 
àrees comercials, per a les quals el suport ins-
titucional (foment de les agrupacions, pro-
moció exterior i màrqueting territorial) és 
fonamental. Aquestes premisses han de ser 
objecte d’atenció a l’hora de dissenyar el nou 
Pla de Promoció Industrial en el Marc del Dià-
leg Social (2021-2024). 

 æ Recuperació i valoració d’activitats i profes- 
sions en el medi rural. Aquesta línia d’acció es 
troba a cavall entre una estratègia de reacti-

161  Així mateix, la iniciativa “Centr@Tec” de l’ICE, el Centre Tecnològic de la Informació i la Comunicació (CTIC) i Ciber-
security Innovation Hub s’erigeixen com a palanques per a l’aplicació de tecnologies disruptives en el teixit econòmic 
regional.
162  Els diversos clústers que operen en la regió s’estan consolidant com a plataformes per potenciar les relacions 
entre les empreses dels sectors productius i els espais cientificotecnològics de la regió, contribuint així a la innovació 
i competitivitat del teixit productiu.
163  Com per exemple les àrees de les províncies lleonesa i palentina afectades pel cessament de l’activitat minera i 
de les centrals tèrmiques.
164  Com també la franja occidental de la Raia hispano-portuguesa i altres territoris perifèrics, especialment a través 
del desenvolupament de les indústries agroalimentàries.
165  Tenint en compte que els cotxes elèctrics del futur es fabricaran preferentment en mercats de consum. A més de 
propiciar estímuls als fabricants, és fonamental generar un entorn proactiu, començant per l’expansió dels punts de 
recàrrega.
166  Per exemple, les escoles de pastors amb una formació reglada que inclogui coneixements ambientals i un títol de 
grau reconegut en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

vació demogràfica i una de proactiva que 
aprofiti les diverses oportunitats de desenvo-
lupament rural. En aquest sentit, ja s’han 
apuntat les possibilitats de les activitats espe-
cialitzades de construcció (bioclimàtica, 
modular, artesanal, energètica, etc.) amb una 
demanda creixent, però insuficientment 
coberta per manca de professionals. Un altre 
bon exemple són les funcions de cura del 
medi ambient, biodiversitat i qualitat dels pai-
satges que porten a terme de manera infor-
mal els agricultors i ramaders de la regió. El 
prestigi social i la valoració d’aquestes fun- 
cions requereix tant el seu reconeixement 
econòmic per part de les Administracions 
públiques com la seva professionalització166. 
La llista de vetes d’ocupació s’amplia també a 
les energies renovables, agroturisme, turisme 
actiu, ludicoeducatives, dinamització socio- 
cultural, artesania, informàtica, entre altres 
activitats amb clares oportunitats de desen-
volupament en el medi rural. La potenciació 
de totes elles enllaça de nou amb la necessitat 
de disposar de cicles especialitzats de Forma-
ció Professional en les capçaleres rurals.

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. 
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fORtaleses i amenaces

Mantenir aquest llegat natural i historico-
artístic per a les pròximes generacions 
implica assumir els riscos inherents de 
l’horitzó del canvi climàtic, el deteriora-
ment ambiental de les activitats producti-
ves i la pèrdua de qualitat dels paisatges 
associada a l’abandonament o despobla-
ment rural, així com la necessitat de mobi-
litzar importants recursos per conservar o 
rehabilitar els abundants recursos histori-
coartístics i el patrimoni cultural imma-
terial. Una estratègia reactiva en aquest 
camp es pot sintetitzar en el binomi de 
Patrimoni i Turisme.

Castella i Lleó encapçala els rànquings de patri-
moni natural167 i cultural168 del país i, en conse-
qüència, sobresurt en aquests recursos a nivell 
mundial. La consideració del patrimoni transcen-
deix les mètriques econòmiques tradicionals, 
perquè incorpora aspectes qualitatius, ètics i 
intangibles. Atès l’ingent patrimoni que atresora 
la regió, la seva conservació, manteniment o res-
tauració obliga a mobilitzar significatives parti-
des públiques. Però més que despeses, aquests 
conceptes han d’entendre’s com a inversions pro-
ductives, perquè els seus beneficis socioeconò-
mics superen amb escreix aquestes despeses i 
són una inversió de futur que augmenta les 
oportunitats de desenvolupament.

De fet, el patrimoni historicoartístic és resultat 
d’inversions del passat que complien altres fun-
cions (catedrals, palaus, castells, monestirs, etc.), 

167  La regió espanyola amb més superfície protegida de la Xarxa Natura 2000.
168  És la regió del món amb més enclavaments Patrimoni de la Humanitat, és a dir, amb un valor universal excepcio-
nal; concretament, vuit enclavaments: Catedral de Burgos i centre històric de la ciutat; Muralles d’Àvila, casc antic i 
esglésies d’extramurs; Aqüeducte de Segòvia i casc antic; Casc antic de Salamanca; Trams castellans del Camí de 
Santiago; Las Médulas; Jaciment d’Atapuerca; i Llocs prehistòrics de la vall del Coa i Siega Verde (compartits amb 
Portugal). Fora d’aquesta llista hi ha altres molts més recursos emblemàtics que componen el patrimoni historicoar-
tístic més gran del país. De fet, Castella i Lleó suma 170 conjunts històrics declarats Béns d’Interès Cultural (BIC), en-
capçalant les regions espanyoles.
169  Salamanca+Sierra+Arribes, Àvila+Gredos+Tietar, Lleó+Médulas+El Bierzo, entre els múltiples exemples possibles.
170  Perquè turistes de París, Frankfurt, Nova York, Xangai, Tòquio o Abu Dhabi, entre altres mercats emissors, triïn la 
regió durant una setmana en lloc d’altres destinacions europees.

l’amortització de les quals va suposar una 
retracció per a altres inversions productives a la 
regió, però que en les darreres dècades el seu ús, 
gaudi i valoració econòmica en activitats cultu-
rals i turístiques ha estat una inestimable font 
de riquesa i ocupació a través del turisme urbà i 
cultural.

Els possibles vectors per dissenyar una estratè-
gia reactiva que ajunti patrimoni més turisme 
s’han sintetitzat en tres línies d’acció:

 æ Regió turística amb projecció internacional. 
Potenciar els paquets turístics transversals, 
que incorporen atractives ofertes combina-
des a escala provincial169, però també, i amb 
vistes a ampliar el seu atractiu en l’àmbit 
internacional (seguint el model de les regions 
turístiques italianes), s’ha d’incidir en la crea-
ció i promoció d’ofertes combinades inter-
provincials, regionals i interregionals. L’oferta 
actual és suggeridora per al turisme nacional 
d’interior, però perquè guanyi en dimensió 
(anar més enllà del format turisme nacional 
de cap de setmana) i captació a escala euro-
pea i mundial170 és necessari formular 
paquets més complexos i interactius, és a dir, 
equacions turístiques de més rang, mari-
datge de productes turístics, convenient-
ment posicionats als mercats internacionals. 
En aquest sentit, és clau un posicionament 
de la marca turística regional a nivell mun-
dial, amb campanyes més imaginatives, efec-
tives i amb informes més amplis.

 æ Potenciació del sector de la restauració del 
patrimoni. A més de la seva funció clau per a 
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la conservació, millora i rehabilitació del 
patrimoni historicoartístic, es tracta d’un 
sector estratègic de Castella i Lleó que cal 
visibilitzar i valorar en els àmbits nacional i 
internacional. El Pla PAHIS 2020 va suposar 
una fita en la gestió integral del patrimoni 
cultural de la regió que és convenient conti-
nuar i reforçar. La restauració del patrimoni 
cultural és un sector innovador, multidiscipli-
nari i una activitat econòmica capdavantera 
en constant adaptació cientificotecnològica. 
Aquestes múltiples facetes han de tenir un 
merescut reconeixement com a actiu  
d’R+D+I i signe d’especialització regional171.

 æ Sinergies intersectorials. L’abast del binomi 
Patrimoni i Turisme s’amplifica en incorporar 
altres actius complementaris de la regió, com 
ara els productes agroalimentaris de qualitat, 
els espais naturals, les xarxes de transport, el 
sistema educatiu o els esports, etc. El mari-
datge d’aquests actius permet desenvolupar 
potents combinacions. L’enoturisme, ecotu-
risme, turisme idiomàtic, turisme de salut, 
gastronomia, turisme de negocis, entre d’al-
tres, són alguns exemples il·lustratius que 
contribueixen a la diversificació i increment 
del valor afegit del model turístic regional172.

estRatègia Ofensiva

Finalment, una estratègia ofensiva vol fer reali-
tat les oportunitats existents de desenvolupa-
ment econòmic i social recolzant-se en les 
fortaleses constatades. Les mesures proposades 
es complementen amb l’estratègia reactiva 
anterior.

171  En aquest sentit, el portal autonòmic en la matèria, https://patrimoniocultural.jcyl.es, és un referent per visibilit-
zar el sector en les seves múltiples facetes (protecció, gestió, recerca, etc.).
172  Així, el vigent Pla Estratègic de Turisme de Castella i Lleó (2019-2023) aposta per la diversificació dels recursos 
turístics de la regió, amb èmfasi en la promoció del turisme de congressos, observació d’estrelles, ecoturisme, turisme 
ornitològic, turismes de fires, Setmana Santa, rutes històriques, museístic, castells i cicloturisme.
173  Respecte de les emissions de 1990, recentment avançat per a 2030 per consens a la UE. Concretament, entre 1990 
i 2018, Castella i Lleó ha reduït les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle un 19,3%, en comparació amb l’augment 
del 15,5% experimentat pel conjunt del país.
174  Altres polítiques i plans complementaris –executats en els darrers anys o en curs– que contribueixen al desenvo-
lupament sostenible regional, com ara: Pla Estratègic de Producció Ecològica, Programa de Desenvolupament Rural, 
Pla Director d’Espais Naturals, Xarxa Natura 2000 i Pla Forestal.

fORtaleses i OpORtunitats

La regió compta amb valuosos recursos 
ambientals i energètics amb un ampli 
recorregut de desenvolupament. Per apro-
fitar o canalitzar aquests recursos en 
avantatges competitives és necessari 
implementar i coordinar iniciatives regio-
nals que permeten avançar en l’objectiu 
d’Especialització Verda.

El diagnòstic ha permès identificar a Castella i 
Lleó com el primer referent en energies renova-
bles del país. Als recursos energètics cal sumar 
els diversos actius ambientals, com són l’exten-
sió d’un territori de baixa densitat, els recursos 
hídrics, les masses forestals, la mineria, etc. Així 
mateix, la regió parteix amb una posició d’avan-
tatge per complir l’objectiu europeu de reducció 
del 55% d’emissions173.

L’Administració autonòmica promou l’Especia-
lització Verda com una de les grans apostes de 
desenvolupament. Les dues iniciatives més 
rellevants en la matèria són l’Estratègia d’Efi- 
ciència Energètica de Castella i Lleó (EEE-
CyL-2020) i l’Estratègia d’Economia Circular 
2020-2030174. L’èxit d’aquestes polítiques depen-
drà de la capacitat d’accés als recursos europeus 
i nacionals disponibles, que al seu torn reque-
reix enfortir la col·laboració publicoprivada, afa-
vorir les sinergies intersectorials i les aliances 
interterritorials.

69489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   14669489_Castella i Lleo_Tripa_CAT v5.indd   146 6/7/21   12:416/7/21   12:41



147L ' 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  C a s t e l l a  i  L l e ó :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

Tenint en compte aquestes consideracions, les 
possibles opcions per abordar l’estratègia ofen-
siva preveuen els següents eixos d’acció:

 æ Posicionament com a hub energètic. Refer-
mar el rang assolit de pol energètic del país 
i referent entre les regions europees energè-
ticament sostenibles requereix seguir 
impulsant nous projectes de producció 
renovable que consoliden el lideratge eòlic. 
Aquesta especialització també ha d’incidir 
en la diversificació del mix de fonts renova-
bles, mantenint l’estatus hidràulic175, esca-
lant posicions en fotovoltaica i intensificant 
l’aprofitament dels recursos de biomassa. 
Així mateix, l’hidrogen verd és una altra de 
les grans apostes a Europa i Espanya176 per 
avançar cap a una economia intel·ligent 
lliure d’emissions. Els projectes i aliances 
empresarials relacionades amb l’hidrogen 
verd, pels seus inputs tecnològics i la cadena 
de valor d’activitats in situ que genera, 
poden afavorir el desenvolupament del tei-
xit industrial de la regió, especialment en 
aquelles àrees que estan fent front als pro-
cessos de transició energètica177.

 æ Desenvolupament del sector circular. La regió 
també està definint les bases per propiciar 
un nou model econòmic regeneratiu, que a 
més de prioritzar eficiència i estalvi dels pro-
cessos productius contribueixi a la creació 
d’activitats d’R+D+I. De fet, l’Estratègia d’Eco-
nomia Circular 2020-2030 té com a objectiu 
convertir a Castella i Lleó en un territori com-
petitiu en la matèria, fomentant-hi la ecoin-
novació, les noves indústries i serveis de 

175  La tradició de regió hidràulica, a partir de les grans centrals construïdes en les dècades del desenvolupisme, es pot 
renovar a través dels nous aprofitaments energètics que proporcionen les centrals minihidràuliques, amb tecnolo- 
gies més actualitzades i compatibles amb el medi ambient.
176  A Espanya, el Full de Ruta de l’Hidrogen és el document estratègic de l’hidrogen renovable impulsat pel Ministeri 
per a la Transició Ecològica, que segueix l’estela d’altres iniciatives a escala europea, com ara: “Clean Hydrogen Allian-
ce”, “Hydrogen Strategy for a climate neutral Europe” o “European Hydrogen Valleys Partnership”.
177  En aquest sentit, cal destacar el projecte anunciat a finals de 2020 per Enagas i Naturgy per crear a La Robla (Lleó) 
la planta d’hidrogen verd més gran d’Espanya, que té com a objectiu produir 9.000 tones anuals d’hidrogen renova-
ble a partir d’una planta fotovoltaica vinculada de 400 MW.
178  Com ara el Pla Estratègic d’Agricultura Ecològica de Castella i Lleó i les accions impulsades des de l’Institut Tecno-
lògic Agrari de Castella i Lleó (ITACYL).

matèries primeres secundàries o els nous 
models de col·laboració industrial.

 æ Creixement del sector ecològic i biotecnologia. 
Les activitats agroalimentàries de la regió com-
ponen un sector estratègic, tant en el pla eco-
nòmic (VAB, ocupació, exportacions) com per al 
desenvolupament territorial (especialment, 
per a les àrees rurals). No obstant això, un 
model excessivament productivista comporta 
haver de fer front a les creixents dificultats per 
competir als mercats mundials, amb ajustats 
nivells de rendibilitat, a més dels costos medi-
ambientals derivats. Per això, la producció eco-
lògica és una de les grans alternatives, que 
prima la qualitat i el valor afegit dels aliments i 
el respecte pel medi ambient. La regió ha donat 
importants passos per donar suport al sector 
ecològic regional178, però encara la seva mida i 
projecció és discret en comparació amb altres 
regions líders a Espanya. En conseqüència, és 
necessari redoblar els esforços per incentivar 
l’ampliació de les superfícies ecològiques i aug-
mentar el nombre de productors. Una altra de 
les vies per augmentar la rendibilitat i cadena 
de valor del sector alimentari es troba en la bio-
tecnologia. En el marc del Programa de Bioeco-
nomia de Castella i Lleó s’estan promovent 
projectes biotecnològics aplicats per a la valo-
ració al mercat de nous aliments i bioproduc-
tes, que al seu torn es tradueixin en noves 
indústries o activitats agroalimentàries de 
base tecnològica.

En el següent quadre se sintetitzen les mesures 
o línies d’acció contingudes en els quatre àmbits 
d’acció estratègica.
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Línies d’acció estratègica per al progrés de Castella i Lleó 
Metodologia de “projecte pilot – demostració – avaluació – rèplica” 

Estratègia defensiva
(Debilitats i amenaces)

Estratègia proactiva
(Debilitats i oportunitats)

Programa Estratègic
d’Activació i Anticipació 

 æ Nou model d’organització territorial, destinat 
a implementar la cartera de serveis en les 
capçaleres i subcapçaleres comarcals, que 
millori la racionalització, cobertura i qualitat 
dels serveis prestats. 

 æ Pobles intel·ligents i “hiperconnectats”, 
dotats d’infraestructures de banda ampla 
d’alta velocitat i amb una oferta atractiva de 
serveis telemàtics avançats. 

 æ Sistemes de transport intel·ligent y col·labo-
ratiu en entorns de baixa densitat i dispersió 
de la població, que aprofitin els nous models 
de mobilitat col·laborativa, més flexibles, 
eficaços i adaptats al territori.

 æ Promoció del mercat d’habitatge rural, com a 
actiu i reclam per a la repoblació, a partir del 
foment de la rehabilitació i valoració dels 
pobles castellanolleonesos com a llocs per 
residir-hi, teletreballar o descansar.

Programa Estratègic
d’Activació per a les Oportunitats

 æ Sistema educatiu com a vector de desenvolu-
pament del teixit econòmic, a través del 
foment del talent precoç, el salt qualitatiu de 
la Formació Professional i la dimensió 
proempresa de les universitats.

 æ Pla integrat d’industrialització regional, que 
contribueix al creixement dels sectors tractors 
en el context de la quarta revolució tecnolò-
gica i digitalització, junt amb la diversificació 
productiva i les activitats capdavanteres 
emergents.

 æ Recuperació i valoració d’activitats i profes- 
sions en el medi rural, a partir de les vetes 
d’ocupació i demandes amb més projecció, i 
amb especial interès en les activitats de 
construcció sostenible i la professionalització 
de les activitats agroambientals.

Estratègia reactiva
(Fortaleses i amenaces)

Estratègia ofensiva
(Fortaleses i oportunitats)

Programa Estratègic 
d’Oferta de Valor Davant els Riscos

æ Regió turística de rang internacional. 
Desenvolupament de paquets turístics 
transversals que incorporen ofertes més 
atractives en termes d’escala i augmenten 
l’abast de la marca turística regional.

 æ Potenciació del sector de la restauració del 
patrimoni, incidint en la seva dimensió 
econòmica, innovadora i multidisciplinària, 
així com afavorint la seva visibilitat.

 æ Sinergies intersectorials associades al binomi 
Patrimoni i Turisme, que garanteixen la 
diversificació i increment del valor afegit del 
model turístic regional.

Programa Estratègic  
d’Excel·lència per al Progrés

æ	Posicionament com a hub energètic. Refermar 
el rang assolit de pol d’energia del país i 
referent entre les regions europees 
energèticament sostenibles. Consolidar el 
lideratge eòlic i la diversificació del mix de 
fonts renovables i promoure una estratègia 
regional d’hidrogen verd.

 æ Desenvolupament del sector circular. Avançar 
en un nou model econòmic regeneratiu, que 
prioritzi l’eficiència i estalvi dels processos 
productius, i contribueixi al desenvolupament 
industrial i de les activitats d’R+D+I associades.

 æ Creixement de sector ecològic i biotecnologia, 
com a alternatives que incrementin la 
rendibilitat, innovació i sostenibilitat de les 
activitats agroalimentàries de la regió.
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5. Conclusió
El balanç socioeconòmic de Castella i Lleó posa 
de manifest els principals reptes que ha de 
superar la regió, tenint en compte les seves 
debilitats, però, sobretot, posant en valor i explo-
tant les seves fortaleses. 

Les dinàmiques demogràfiques i els desequili-
bris territorials són els principals esculls que 
limiten el desenvolupament regional. Després 
de dècades d’emigració, declivi natural i envelli-
ment, Castella i Lleó se situa entre les regions 
europees amb un desafiament sociodemogrà-
fic més gran. La inèrcia negativa s’aguditza en 
les àmplies àrees rurals despoblades de la regió. 
El 70% dels municipis castellanolleonesos es 
troben en una situació de “desert demogràfic”, 
en no aconseguir superar el llindar dels 10 habi-
tants per quilòmetre quadrat. Malgrat els esfor-
ços de les iniciatives de cohesió territorial i el 
desenvolupament de les infraestructures de 
transport, els desequilibris territorials s’han 
accentuat, la qual cosa obliga a replantejar i 
intensificar les polítiques. 

Aquest repte sociodemogràfic col·loca Castella i 
Lleó en un moment històric transcendental, el 
qual exigeix mesures coordinades i transversals 
de mirada llarga. Minimitzar aquests riscos 
passa per revertir les febleses i aprofitar les 
diverses oportunitats detectades. Exemple 
d’això són les possibilitats de reordenació fun-
cional del territori i les iniciatives d’inversió i 
repoblació de les àrees rurals, la baixa densitat i 
la qualitat ambiental de la qual són valors en 
alça. De fet, Castella i Lleó és una de les regions 
més extenses d’Europa –supera en superfície 
17 països de la UE. La reorganització territorial 
pot servir per implementar la cartera de serveis 
en les capçaleres i subcapçaleres comarcals, 
essencials per a l’articulació i viabilitat dels 
àmbits rurals. Un model que aposti per la racio-
nalització, cobertura i rang dels serveis prestats 
i, en conseqüència, millori la qualitat de vida de 
la població i atracció d’aquests territoris. 

Propiciar un sistema territorial més equilibrat i 
cohesionat, que eixampli les possibilitats de 
desenvolupament socioeconòmic i competitivi-
tat de les activitats econòmiques, requereix a 
Castella i Lleó un esforç addicional. L’extensió 
territorial i barreres orogràfiques, junt amb l’es-
cassa densitat demogràfica i atomització de 
l’estructura municipal, eleven els costos de la 
gestió de les infraestructures i transports. La 
integració territorial ha avançat sensiblement 
gràcies als nous eixos d’alta capacitat per carre-
tera i expansió de la xarxa d’alta velocitat. No 
obstant això, la cohesió regional encara no s’ha 
completat perquè falta concloure els eixos de 
vertebració interna com la vall del Duero, així 
com modernitzar el transport ferroviari intern 
de passatgers. Una altra necessitat en matèria 
de transports és el desenvolupament dels corre-
dors de mercaderies. La integració al Corredor 
Atlàntic transeuropeu és estratègica per a les 
exportacions i subministraments de la indús-
tria castellanolleonesa.

Més crucial que les infraestructures físiques, el 
futur dels pobles castellanolleonesos dependrà 
del grau d’accessibilitat i les tecnologies digitals 
desplegades. Proporcionar una cobertura de 
banda ampla d’alta velocitat (inclosa la tecnolo-
gia 5G) és més efectiu que la multiplicació 
d’equipaments físics. Els nous models de mobi-
litat col·laborativa i Smart Mobility, més flexi-
bles, eficaços i adaptats al territori, millorarien 
significativament l’accessibilitat i funcions de 
les capçaleres o nodes territorials, i són en si 
mateixos una font d’ocupació (generen noves 
demandes i serveis, anteriorment inexistents o 
incomplets). És el moment d’aprofitar les noves 
tendències de redescobriment o valoració social 
del medi rural (amplificats després de la crisi 
COVID-19). La promoció residencial i el sector de 
la rehabilitació tenen un ampli marge de desen-
volupament a Castella i Lleó. Així mateix, la 
recuperació d’activitats i professions en el medi 
rural ha d’apuntar a les vetes d’ocupació i 
demandes amb una projecció més gran identifi-
cats en l’estudi.

L’eficàcia i resultats d’una estratègia regional de 
desenvolupament socioeconòmic a llarg termini 
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requereix ajuntar la formació orientada a l’ocu-
pació activa i l’emprenedoria, que intensifiqui les 
interconnexions entre les empreses, sistema 
educatiu i centres d’innovació i, en definitiva, 
contribueixi a l’especialització industrial. En 
aquest sentit, un sistema educatiu proactiu pot 
despertar o promoure les vocacions cientificotec-
nològiques i el “gen emprenedor”, actuant des de 
les etapes educatives primerenques. És necessari 
seguir avançant en una Formació Professional 
capdavantera, integral i transversal, incorpo-
rant-hi els millors professionals i estrenyent els 
vincles amb les empreses, a través de la Formació 
Dual i els Centres Integrals.

La viabilitat i el creixement dels sectors tractors 
dependrà de la seva adaptació a la quarta revo-
lució o transformacions tecnològiques de la 
Indústria 4.0 (particularment, incidint en l’elec-
trificació del sector de l’automòbil). Al mateix 
temps, les polítiques regionals han de mirar 
d’augmentar la diversificació productiva fomen-
tant les activitats capdavanteres emergents 
(TIC, biotecnologia, biomedicina, logística avan-
çada, agrotech, etc.) i la comercialització i ober-
tura exterior de les empreses. Els clústers 
sectorials i els centres tecnològics s’estan con-
solidant com a valuoses palanques en aquesta 
estratègia d’especialització industrial avançada. 

El patrimoni natural i cultural és la principal 
riquesa de Castella i Lleó, i un actiu crucial per al 
seu desenvolupament turístic. El compromís 
intergeneracional exigeix conservar l’herència 

històrica i ambiental –i si pot ser millorar– com 
a llegat per al futur. Els formats turístics desen-
volupats a espais naturals i entorns rurals de la 
regió han resistit més bé l’impacte de la crisi 
COVID-19. Combinats amb les estratègies 
d’atracció residencial i teletreball, són una alter-
nativa socioeconòmica viable per evitar el 
declivi irreversible del medi rural, que mobilitzi 
els seus amplis i diversos recursos, i aprofiti la 
finestra d’oportunitat de les noves demandes 
de turisme rural i natural, avançant-se a altres 
regions o països de l’entorn.

Castella i Lleó sobresurt com una de les regions 
europees capdavanteres en renovables –par- 
ticularment, en eòlica–, la qual cosa ha possibili-
tat desenvolupar un potent sector energètic i 
anticipar-se en els processos de descarbonitza-
ció del sistema. Els pròxims anys són decisius 
per consolidar aquest lideratge (concreció dels 
plans d’expansió dels parcs eòlics, però també 
apostant pel mix de les energies fotovoltaica i 
biomassa), i alhora avançar en autosuficiència 
energètica (en les activitats econòmiques, equi-
paments públics i àmbits residencials) i poten-
ciar les aplicacions industrials i la mobilitat 
elèctrica (amb especial èmfasi en el sector de 
l’hidrogen verd). A més de les energies renova-
bles, l’estudi ha ressaltat les expectatives de 
desenvolupament de les activitats d’economia 
circular, producció ecològica i biotecnologia. Tot 
això contribueix a l’especialització castellano- 
lleonesa en el model d’economia verda, sosteni-
ble i de base tecnològica.
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Eficiencia Energética de Castilla y León EEE-
CyL-2020. Disponible a:  https://energia.jcyl.
es/web/es/ahorro-eficiencia-energetica/
estrategia-eficiencia-energetica-2020.html

• Junta de Castella i Lleó (2017): Agenda para la 
Población de Castilla y León (2010-2020). 
Nueva versión aprobada mediante el acuerdo 
44/2017. Disponible a: https://www.jcyl.es/
web/es/agendapoblacion/agenda-para- 
poblacion/agenda-poblacion-2010-2020.html 
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/1284733947485/Comunicacion
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Autónomos (2016-2020). Disponible a: 
https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Econo-
mia/es/Plantilla100Detalle/1284250105595/
Programa/ 1284713187749/Comunicacion

• Junta de Castella i Lleó (2016): Plan de Dina-
mización Económica de los Municipios Mine-
ros (2016-2020). Disponible a: https://
energia.jcyl.es/web/es/mineria/plan-dina-
mizacion-economica-municipios.html

• Junta de Castella i Lleó (2016): Plan Estraté-
gico de Producción Ecológica de Castilla y 
León (2016-2020). Disponible a: https:// 
agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/Agri-
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• Junta de Castella i Lleó (2015): Programa de 
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2020). Disponible a: https://agriculturagana-
deria.jcyl .es/web/es/desarrollo-rural/
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Agraïments
En l’elaboració d’aquesta edició del Diagnòstic 
Estratègic de Castella i Lleó cal destacar la inesti-
mable aportació d’una sèrie d’agents d’especial 
rellevància a la regió. Les seves opinions s’han 
recollit a partir d’entrevistes individuals fetes 
entre març i abril de 2021. L’experiència i el conei-
xement que han aportat els entrevistats han 
dotat aquest estudi de valuoses orienta- 
cions generals i específiques per tal de descriure i 
caracteritzar la realitat de la regió. És per aquest 
motiu que volem agrair amb sinceritat a tots ells 
la contribució que han fet a aquest projecte:

• Alberto Cagigas, empresari, cofundador 
d’Ediciones La Meseta, empresa de mitjans 
de comunicació; i periodista, director de “Cas-
tilla y León Económica”.

• Carlos Javier Fernández, conseller d’Econo-
mia i Hisenda de la Junta de Castella y Lleó.

• Carlos Moro, president de Bodegas Familiares 
Matarromera. 

• Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja, secretari 
general de la Conselleria d’Agricultura, Rama-
deria i Desenvolupament Rural de la Junta de 
Castella i Lleó.

• Fernando Antúnez, director financer de 
Cobadú. 

• Francisco Igea, vicepresident, conseller de 
Transparència, Ordenació del Territori i Acció 
Exterior, i portaveu de la Junta de Castella i 
Lleó.

• Ginés Clemente, president executiu d’Aci turri.

• Ismael Pérez, delegat territorial d’ONCE  
Castilla y León. 

• Jesús Pascual, conseller delegat de Grup 
Antolín. 

• Jorge Álvarez-Naveiro Sánchez, director de 
comunicació del Grup Antolín. 

• José Nicolás-Correa, president i conseller 
delegat de Nicolás Correa S.A.

• Rafael Sánchez Olea, director general de 
Cobadú. 

• Rocío Hervella, consellera delegada i fun-
dadora de Prosol.
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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 Canàries
12.  L’economia de la Comunitat Autònoma 

d’Extremadura
13.  L’economia de la Comunitat Autònoma 

de Castella-la Manxa
14.  L’economia de la Comunitat Autònoma 

de La Rioja
15.  L’economia de la Comunitat Foral  

de Navarra
16.  L’economia del Principat d’Astúries
17.  L’economia de Castella i Lleó

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.
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Comunitat Autònoma de Castella i  Lleó:
d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c

L’ e c o n o m i a  d e  l a

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.

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.

INFORME MENSUAL
NÚMERO 452  |  ENERO 2021

01

ENTORNO  
ECONÓMICO-FINANCIERO

MERCADOS FINANCIEROS
COVID-19 y riesgo país en la eurozona:  
¡esta vez es diferente!

ECONOMÍA INTERNACIONAL
China, el largo camino hacia la primacía 
económica

ECONOMÍA ESPAÑOLA
El empleo aguanta el tipo esta vez, pero  
la dualidad en el mercado laboral sigue 
haciendo estragos

DOSSIER: LA GRAN OPORTUNIDAD VERDE 
TRAS LA COVID-19

¿Ayudará la COVID-19 a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero?

¿Aumentará la concienciación 
medioambiental después de la COVID-19?

La recuperación verde

La geopolítica del cambio climático  
en el escenario pospandemia
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