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El Govern Valencià és conscient del valor que té el coneixement del 
territori de la nostra Comunitat Valenciana. Es tracta d’un territori 
heterogeni, amb un indiscutible caràcter històric, una contrastada 
diversitat paisatgística, i unes inqüestionables potencialitats futures 
en termes econòmics, mediambientals, socials i culturals.

La societat, i en particular la valenciana, ha de ser coneixedora del 
territori que s’estén des del riu de la Sénia al riu Segura (des del 
litoral mediterrani a qualsevol comarca de l’interior), i de la riquesa 
i diversitat que el caracteritza. L’elaboració de l’Atles Temàtic de la 
Comunitat Valenciana constitueix un excel·lent instrument que fa-
cilitarà sens dubte aquest coneixement, i amb això, una revaloració 
del territori valencià.

És per això que, des de la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, mitjançant el concurs de l’Institut Cartogrà-
fic Valencià, valorem molt positivament la iniciativa elevada per la 
Universitat de València, mitjançant la Unitat d’Investigació Estepa, 
relacionada amb l’elaboració d’una magna obra de divulgació cien-
tífica geogràfica, mitjançant l’elaboració d’un Atles Temàtic de la 
Comunitat Valenciana, integrat per diversos volums.

Aquest primer tom està destinat a facilitar un coneixement integral 
i holístic de les nostres realitats territorials, mitjançant una selecció 
minuciosa de més d’un centenar de variables geogràfiques. El trac-
tament municipal de les dades utilitzades, així com de les divisions 
comarcals, aporten una aproximació més detallada de les realitats i 
de les diferències territorials existents.

L’Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana, promogut per la Gene-
ralitat Valenciana, constitueix, a parer nostre, una obra singular que 
ha sigut confeccionada per un equip cartogràfic d’una contrastada 
experiència en aquesta mena d’obres, i acompanyada per textos 
que faciliten la interpretació dels mapes. Per a això s’ha comptat 
amb la participació de més de seixanta universitaris i universitàries, 
especialistes en diversos temes. La imatge gràfica de l’obra, rea-
litzada per Paco Roca, reconegut dissenyador valencià, contribueix 
sens dubte a millorar-ne el resultat final.

El primer volum de l’Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana abor-
da una gran varietat de temàtiques que faciliten al lector un co-
neixement actual de la geografia valenciana. D’aquesta manera el 
medi físic i el clima, la configuració històrica i l’organització actual 
del territori, el context internacional, el comportament demogràfic, 
els usos del sòl i l’agricultura, l’activitat industrial, el sector turístic, 
les activitats comercials, els serveis públics, la investigació i la in-
novació, el patrimoni cultural valencià, el medi ambient, els paisat-
ges o la vulnerabilitat territorial, constitueixen les àrees temàtiques 
d’aquesta publicació.

D’aquesta manera l’Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana abor-
da aquells processos que permeten comprendre el passat, el pre-
sent i el futur del nostre territori, com ara la configuració de les 
divisions comarcals, el canvi climàtic, la despoblació, el desenvolu-
pament de determinades activitats econòmiques, l’enorme diversi-
tat de tipologies patrimonials, o la relació entre incendis forestals i 
processos d’erosió.

Amb tot, des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públi-
ques i Mobilitat, advoquem per secundar i impulsar iniciatives l’ob-
jectiu de les quals és afavorir i millorar el coneixement del nostre 
territori, és a dir, la comprensió d’aquelles construccions socials 
que han anat configurant-se en l’espai geogràfic dels valencians i 
les valencianes. La transferència de coneixement, en aquest cas 
de la Universitat de València a la societat mitjançant el concurs de 
la Generalitat Valenciana, constitueix un excel·lent referent de la 
col·laboració entre institucions valencianes amb la finalitat de millo-
rar la mateixa societat, perquè estiga més ben informada i siga més 
compromesa.

Finalment voldríem manifestar el nostre reconeixement al col·lectiu 
d’investigadors i investigadores, tècnics i tècniques, que han parti-
cipat i han fet possible aquest primer tom del “nostre” Atles Temà-
tic de la Comunitat Valenciana.

Rebeca Torró Soler
Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Generalitat Valenciana
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La cartografia constitueix un instrument tècnic habitual de la geo-
grafia, aquella disciplina que analitza la distribució de variables en el 
territori. El mapa és el resultat habitual de la representació d’aques-
tes variables geogràfiques. L’elaboració dels atles és una pràctica 
tradicional que comprén un compendi de diversos mapes de te-
rritoris de referència i de temàtiques concretes, amb un manifest 
interés a divulgar.

Des del Departament de Geografia de la Universitat de València, 
concretament des de la Unitat d’Investigació Estepa, ideem i dis-
senyem un projecte que té com a protagonista el territori valencià, 
el seu coneixement; que se serveix com a instrument tècnic, la 
confecció de mapes; que té com a continguts de referència aquells 
que permeten una visió general d’aquelles variables i processos 
que defineixen l’actual espai geogràfic; i que formalment ha adquirit 
el format d’un Atles Temàtic.

Per a això ha sigut necessària una selecció d’unes 140 variables, 
estructurades en 15 àrees temàtiques, que permeten la caracterit-
zació del territori valencià, el qual està condicionat per processos 
històrics i actuals, i la manifestació habitual dels quals són les des-

igualtats territorials. D’ací els desequilibris i les diferències espa-
cials en matèria de relleu, clima, demografia, agricultura, 

indústria, turisme, medi ambient, patrimoni cultu-
ral, història, organització del territori, entre 

altres.

Les representacions cartogràfi-
ques, habitualment amb base 

municipal o comarcal, estan 
acompanyades per textos 
redactats per especialis-
tes, que pretenen afavorir 
la interpretació dels ma-

pes, així com dotar-los d’un valor afegit mitjançant les oportunes 
reflexions. Per a això hem comptat amb la participació de més de 
60 autors de la Universitat de València, si bé també han col·labo-
rat col·legues d’altres universitats valencianes, com ara la Jaume I 
de Castelló, la Universitat d’Alacant, i la Universitat Politècnica de 
València.

L’Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana s’ha concebut com un 
projecte a mitjà termini, perquè està programada la confecció de 
diversos volums que tenen en comú un plantejament integral des 
d’una perspectiva actual i moderna. Es tracta d’un projecte coral, 
resultat de la participació i col·laboració d’investigadors i investiga-
dores, principalment de la Universitat de València, que aportaran els 
seus coneixements. És una obra que persegueix transmetre una 
imatge general de modernitat i innovació conceptual, i per a això es 
compta amb professionals del disseny avantguardista valencià. És 
una iniciativa amb un marcat perfil divulgatiu respectuosa amb la 
cultura valenciana, per la qual cosa se serveix de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana.

I tot això amb el suport institucional de la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, mitjançant la participació de 
l’Institut Cartogràfic Valencià; una col·laboració valuosa i decisiva 
de la Generalitat Valenciana que ha permés la confecció d’aquest 
primer tom.

Finalment manifestem el nostre reconeixement a l’equip humà, 
entusiasta i compromés, que ha facilitat i desenvolupat l’edició 
d’aquest excel·lent treball grupal. Agraït.

Jorge Hemosilla Pla
Director de l’Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana

Universitat de València

Un Atles per al coneixement 
del territori valencià



8

í



9

ÍN
D

EX

I 
L’ESCENARI FÍSIC: 
ON ES REALITZEN 
LES ACTIVITATS 

DELS VALENCIANS

II
LA CONFIGURACIÓ 

DEL TERRITORI VALENCIÀ: 
L’ACTUAL ORGANITZACIÓ 

TERRITORIAL

1.  Relleu i Geomorfologia

2. Temperatura mitjana anual
 en el període 1948-2011

3. Variació per al període 1948-2011  
 de la temperatura mitjana de 

4. Variació per al període 1948-2011  
 de la temperatura mitjana de gener 

5. Precipitació mitjana anual

6. Diversitat climàtica a la Comunitat 
 Valenciana: Climes regionals

7.  Hidrografia

8. Estat global representatiu 
 de les masses d’aigua subterrània. 
 Pla Hidrològic 2015-2020

9. Recursos forestals

10. Formacions forestals

11. Períodes Geològics

12. Erosió actual

13. Erosió potencial

017

019

021

023

025

027

029

031

033

035

037

039

041

1. Divisió Comarcal i Municipal

2.  Població Municipal. 2021

3.  Mancomunitats de la CV

4.  Xarxa bàsica de carreteres

5.  Xarxa de ferrocarril

6.  Prehistòria antiga i Art rupestre 
     de l’Arc Mediterrani

7.  Prehistòria recent

8.  Jaciments ibèrics

9.  L’època Romana

10. Organització territorial islàmica 
  cap al 1220 en la demarcació actual

11. Governacions Forals del Regne 
   de València. 1304-1707

12. Reialencs i Senyories 
    en el Regne de València. Segle XV

13. Corregiments Borbònics de la 
     Comunitat Valenciana. 1707-1833

14. Divisió provincial de la Comunitat     
    Valenciana de Javier de Burgos. 1833

15. Partits Judicials de la Comunitat  
   Valenciana. 1833-1851

045

047

049

051

053

055

057

059

061

063

065

067

069

071

073

III
LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
I EL SEU LLOC 

EN L’ESCENARI MUNDIAL

1. La Comunitat Valenciana en l’entorn   
     autonòmic d’Espanya

2.  La Comunitat Valenciana a l’entorn 
     de la Unió Europea

3.  El relleu de la Comunitat Valenciana 
     en l’entorn mediterrani

4.  La Comunitat Valenciana i el trànsit 
     aeroportuari en la conca mediterrànea 

5.  La Comunitat Valenciana i el trànsit 
     portuari en la conca mediterrànea

6.  La Comunitat Valenciana en l’eix 
     mediterrani. Ferrocarril

7.  La latitud geogràfica de la Comunitat 
     Valenciana en el context mundial

8.  La longitud geogràfica de la 
     Comunitat Valenciana 
     en el context mundial

077

079

081

083

085

087

089

091

Índex



10 1.  Edat mitjana comarcal 

2.  Taxa bruta de natalitat

3.  Taxa bruta de mortalitat

4.  Taxa global de fecunditat

5.  Índex d’envelliment

6.  Taxa de dependència

7.  Creixement vegetatiu

8.  Saldo migratori

9.  Creixement real de la població

10. Municipis en funció
 del volum demogràfic

11. Densitat de població

12. Municipis AVANT i municipis 
 amb pèrdua de població. 2001-2020

13. Evolució de la població. 2001-2020

14. Nivell d’estudis

15. Contractes laborals per nivell formatiu

16. Demandants d’ocupació 
  per nivell formatiu

095

097

099

101

103

105

107

109

111

113

115

117

119

121

123

125

1. Usos del sòl

2.  Capacitat agrològica

3.  Zonificació dels principals 
     cultius valencians

4.  Distribució de la garrofera

5.  Distribució de l’ametler

6.  Distribució de l’olivera

7.  Distribució dels cereals

8.  Distribució de la vinya

9.  Distribució de l’arrossar

10. Distribució dels cítrics

11. Distribució del caqui, cirerer, 
  magraner, nispro i palmera

12. Distribució de les hortalisses

13. Principals cultius. 2015

14. Captures pesqueres desembarcades 
   en els ports 

15. Distribució dels caps de bestiar

129

131

133

135

137

139

141

143

145

147

149

151

153

155

157

1.  Producció agrícola i industrial
     a principis del segle XVII en el territori
     valencià segons Gaspar Escolano, 1610

2.  La indústria valenciana a la fi del segle 
     XVIII. Cens de Floridablanca, 1787

3.  Localització industrial
     i especialització. 1930

4.  Nombre d’empreses inscrites 
     a la Seguretat Social en el sector 
     industrial. 2020

5.  Superfície industrial
     en la Comunitat Valenciana

6.  Treballadors/es industrials
     afiliats a la Seguretat Social    

7.  Quocient de localització 
    en el sector industrial

8.  Treballadors/es afiliats 
     a la Seguretat Social
     en el sector de l’automòbil 

9.  Treballadors/es afiliats
     a la Seguretat Social
     en la indústria ceràmica 

10. Treballadors/es afiliats
      a la Seguretat Social
      en la indústria del calçat 

11. Treballadors/es afiliats
      a la Seguretat Social 
      a la indústria del calçat

12. Treballadors/es afiliats
      a la Seguretat Social 
      en la indústria agroalimentària 

13. Treballadors/es afiliats
      a la Seguretat Social 
      en la indústria del metall 

14. Treballadors/es afiliats
      a la Seguretat Social 
      en la indústria química 

15. Polígons i zones industrials

161

163

165

167

169

171

173

175

177

179

181

183

185

187

189

IV 

LA POBLACIÓ VALENCIANA. 
UNA SOCIETAT MODERNA. 

UNA DEMOGRAFIA DE 
TERRITORI DESENVOLUPAT

V
EL TERRITORI VALENCIÀ 
I ELS SEUS USOS DEL SÒL: 

UN MOSAIC

VI
LA INDÚSTRIA 
VALENCIANA



11

ÍN
D

EX

VII 
L’ACTIVITAT 
TURÍSTICA

VIII 

ACTIVITATS
COMERCIALS

I ECONÒMIQUES

1. Béns d’Interés Cultural 
     i Béns de Rellevància Local

2.  Festes reconegudes per
     l’Administració de l’Estat 
     i Festes d’Interés Turístic

3.  Fires i jornades gastronòmiques

4.  Places d’allotjament  
     de turisme litoral

5.  Places d’allotjament 
     de turisme d’interior

6.  Municipis turístics

7.  La Comunitat Valenciana com a
    destinació turística per als espanyols

8.  La Comunitat Valenciana, 
     destí de turistes estrangers

193

195

197

199

201

203

205

207

1.  Dinamisme econòmic
     valencià 2013-2019

2.  Àrees Funcionals Comercials

3.  Centres Comercials i Hipermercats

4.  Supermercats
     de la Comunitat Valenciana

5.  Els mercats fixos

6.  Mercats ambulants setmanals
     generalistes i temàtics

7.  Cooperatives agroalimentàries

8.  Cooperatives
     de la Comunitat Valenciana

9.  Les importacions valencianes

10. Les exportacions valencianes

211

213

215

217

219

221

223

225

227

229

IX 

SERVEIS 
PÚBLICS

1.  L’educació primària
     i secundària

2.  La Formació Professional

3.  Els Serveis de la Seguretat 
     Ciutadana: Policia Nacional 
     i Guàrdia Civil

4.  Hospitals i departaments 
     de salut

5.  Els serveis de telecomunicacions 

6.  Museus i col·leccions 
     museogràfiques permanents 

7.  Jutjats i Partits Judicials 

8.  Dotació de serveis 
     per a persones majors: 
     centres de dia i residències

233

235

237

239

241

243

245

247



12

1. Universitats i centres R+D+i 

2. Territoris de la Innovació valenciana 

3. Xarxa d’Instituts Tecnològics

4. La innovació territorial

251

253

255

257

1.  Béns d’Interès Cultural

2.  Béns de Rellevància Local

3.  Monuments Nacionals
      i Béns d’Interès Cultural

4.  Festes del territori valencià amb 
     reconeixement oficial de l’Estat, 
     d’interès turístic o patrimonial

5.  Festes de reconeixement oficial 
     per la Generalitat Valenciana

6.  Festes profanes del territori
     valencià: les Falles
     i els Moros i Cristians

261

263

265

267

269

394

1.   Ús i coneixement
      del valencià

2.  Les llengües i dialectes 
     de la Comunitat Valenciana

275

277

X 

INVESTIGACIÓ
I INNOVACIÓ

XI
CULTURA

I PATRIMONI

XII
LLENGUA 

VALENCIANA



13

ÍN
D

EX

1.  Incendis forestals 1994-2019

2.  Parcs Naturals Valencians

3.  Llocs d’Interès Comunitari
     LIC, ZEC i Zones d’Especial
     Protecció d’Ocells ZEPA

4.  Zones humides i aiguamolls RAMSAR

5.  Paisatges i Corredors fluvials

6.  Arbres monumentals

7.  Localització dels PORN i PRUG 

8.  Medi Ambient en el territori
     valencià: la gestió dels residus

9.  Canvi registrat en les temperatures:
     El canvi climàtic

10. Medi Ambient en el territori
   valencià: Energies Renovables

11. Medi Ambient en el territori
      valencià: Banderes Blaves

281

283

285

287

289

291

293

295

297

299

301

1.  Perillositat d’inundació 
     en la Comunitat Valenciana

2.  La vulnerabilitat i la sismicitat
     en la Comunitat Valenciana

3.  Erosió actual i Incendis forestals
     en la Comunitat Valenciana

305

307

309

1. Els Paisatges de Rellevància Regional 
     de la Comunitat Valenciana

2.  Paisatges Turístics Valencians: 
     una selecció d’excel·lència

313

315

XIII 
MEDI 

AMBIENT

XIV
TERRITORIS 

VULNERABLES

XV
PAISATGES

VALENCIANS



I



L’ESCENARI FÍSIC: 
ON ES REALITZEN 
LES ACTIVITATS 

DELS VALENCIANS



1. Principals relleus de la Comunitat Valenciana
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El relleu de la Comunitat Valenciana és un segment allargassat i 
estret de les serralades que envolten la Mediterrània occidental. 
Aquestes serralades perimediterrànies —compartimentades per 
corredors, canals, foies i valls interiors— davallen en successius 
esglaons cap a les planes litorals i la mar. A grans trets, les uni-
tats estructurals majors s’articulen a la part septentrional seguint 
les directrius ibèriques (NW-SE), mentre a migjorn manen els com-
ponents bètics (NE-SW). Una línia estructural de notable sismicitat 
-des de Xeresa, passant per Xàtiva i la vall de Montesa, fins a la Font 
de la Figuera- separa aquestes unitats. Diferenciarem tres grans 
ambients: el sector ibèric, el conjunt bètic i les planes litorals.

El sector ibèric és un fragment d’una serralada integrada per mate-
rials del sòcol paleozoic i per una potent cobertora mesozoica. Els 
esforços distensius alpins esquarteraren el conjunt en una sèrie de 
blocs en ressalt (serra d’lrta, Desert de les Palmes, la Calderona, 
serra d’Espadà, el Caroig, serra de Cullera, etc.) i d’altres enfonsats 
(corredors litorals i pre-litorals del Maestrat, la Plana de Castelló, 
l’Horta de València, la Ribera, la Canal de Navarrés, la Vall de Co-
frents, la Foia de Bunyol, etc.). Quan la cobertora mesozoica ha es-
tat poc fracturada sorgeixen els típics paisatges de moles (Alpuente 
o Ares del Maestrat), plataformes ero-
sives (el Caroig, la Serrania), solcades 
per congosts, o relleus estructurals (la 
Tinença de Benifassà o Penyagolosa).

El conjunt bètic valencià és un fragment 
d’una serralada de tipus alpídic, és a 
dir, formada per bandes estructurals 
paral·leles, d’un relleu molt enèrgic. La 
complexitat estructural s’hi incremen-
ta des dels dominis externs (prebètic i 
subbètic) fins als interns (bètic estricte). 
El prebètic extern és una banda de ple-
gaments simples on alternen anticlinals 
(serra Grossa, serralada d’Agullent-Beni-
cadell, etc.) amb sinclinals (la vall d’Al-
baida). A mesura que el prebètic s’acos-
ta a la mar, les estructures deprimides 
esdevenen més estretes (vall d’Ebo, vall 
de Gallinera). Al prebètic intern asso-
leixen major protagonisme els encaval-
caments i els mantells de corriment (el 
penyal d’lfac, Mariola, la Serrella), cosa 

que contrasta amb les valls intramontanes (foies de Castalla i de 
Xixona). El subbètic està marcat per encavalcaments cap al nord de 
les calcàries mesozoiques (serres de la Cava, dels Frares i de Crevi-
llent) al voltant dels quals s’organitzen glacis i depressions gairebé 
endorreiques (el Fondó dels Frares, el Fondó de les Neus, etc.). 
Finalment el bètic estricte és representat a la serra d’Oriola i a l’llla 
Plana o Nova Tabarca. 

Les planes litorals impliquen un marcat contrast paisatgístic i mor-
fològic respecte de les muntanyes. A les planes immediates del 
golf de València, els materials plioquaternaris cobreixen un substrat 
mesozoic desigualment enfonsat. La xarxa fluvial hi ha bastit dife-
rents edificis sedimentaris (cons al·luvials, planes d’inundació) els 
quals vora mar delimiten albuferes i marjals. Les planes litorals del 
sector bètic -molt poc desenvolupades fins a la Vila Joiosa- asso-
leixen grans dimensions al Camp d’Alacant i a la Vega del Segura. El 
Baix Segura -una prolongació oberta a la mar de la depressió prelito-
ral murciana- és una plana d’inundació. El Camp d’Elx és una fossa 
subsident on s’ha instal·lat l’ampli con al·luvial del Vinalopó. Vora 
mar hi ha diverses zones humides (l’Albufereta d’Alacant, l’albufera 
d’Elx, el Fondo, i els estanys de Torrevella i de la Mata).

Joan F. Mateu Bellés
Universitat de València
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El Benicadell, entre la Vall d’Albaida i el Comtat • Foto: Miguel Lorenzo



2. Temperatura mitjana anual en el període 1948-2011 en la Comunitat Valenciana

Font: SDSITVC (Miró et al., 2015, 2016). Període 1948-2011 • Temàtica: Temperatura mitjana • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

TEMPERATURA 
MITJANA ANUAL
1948-2011 ºC
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La temperatura mitjana anual constitueix l’estadístic més bàsic i 
representatiu que descriu el comportament tèrmic d’un clima. Es 
compon de la mitjana aritmètica de totes les temperatures mitjanes 
diàries d’un any normal, o any mitjà de tota la sèrie d’anys, utilitzada 
per al seu càlcul (en aquest cas el període 1948-2011). 

Des del punt de vista de les temperatures, la Comunitat Valenciana 
presenta importants contrastos dins de la pròpia escala subregional 
i entre distàncies relativament xicotetes. Aquests importants gra-
dients es deuen a una sèrie de factors climàtics i geogràfics que 
conflueixen en el seu territori. 

D’una banda, ens trobem en latituds de transició entre el domini 
temperat al nord i les latituds tropicals més al sud, o pròpiament 
subtropicals, influenciades ací per la presència al sud de la massa 
continental nord-africana i les seues característiques desèrtiques. 
Tot això enclava el territori valencià en un clima mediterrani, amb 
importants diferències tèrmiques segons l’altitud i l’exposició nord 
o sud dels relleus davant la radiació solar. Ens referim a la diferència 
molt pronunciada entre solanes i ombries.

D’altra banda, el territori valencià se situa en una posició de faça-
na oriental entre la massa continental que representa la Península 
Ibèrica i la mar Mediterrània. Mentre que la Mediterrània és una mar 
relativament càlida i proporciona temperatures mitjanes anuals be-
nignes amb escassos contrastos tèrmics en la franja més litoral, el 
rerepaís interior tendeix molt més ràpidament cap a trets continen-
tals en aquesta part oriental de la Península Ibèrica que en l’occi-
dental, on la influència atlàntica afecta més cap a l’interior. Per això 
el comportament tèrmic tendeix amb rapidesa a augmentar oscil·la-
cions tèrmiques, extrems, hores de fred, conforme ens movem del 
litoral cap a l’interior del territori valencià, i desapareix la influència 
càlida a l’hivern, i termoreguladora a l’estiu, del Mediterrani.

A tot això se suma que ens trobem en un territori generalment ac-
cidentat i muntanyenc, que tendeix a guanyar altitud amb bastant 
rapidesa conforme anem del litoral a l’interior, especialment en el 
cas de Castelló i el nord d’Alacant. Tot això causa contrastades di-
ferències de temperatura entre el litoral i l’interior, especialment 
respecte a les zones altes de l’interior, que puntualment sobrepas-
sen els 1500 m d’altitud a Alacant i els 1800 m a Castelló i Ademuz. 
Si bé, també s’intercalen algunes planes al·luvials prelitorals com la 
del Baix Segura al sud d’Alacant, Vall del Túria i Ribera del Xúquer a 
València, i altres més xicotetes a Castelló, que estenen un poc més 
a l’interior les benignes temperatures mitjanes pròpies del litoral, 
encara que amb una pitjor termoregulació estival per brises. 

Si bé l’eix litoral-interior, en un sentit est-oest, constitueix el princi-
pal gradient tèrmic que s’observa en el conjunt del territori valencià, 
no cal deixar de costat l’efecte de la latitud, és a dir, l’eix sud-nord, 
pels canvis que implica la diferent intensitat i duració de la radiació 
solar. Si bé el rang latitudinal que ocupa el territori valencià no fa 
manifestar grans diferències des del punt de vista climàtic, a ell es 
suma una major altitud mitjana dels relleus de l’interior de Castelló 
i part de l’interior nord de València, és a dir, el sector pròpiament 
ibèric. De la mateixa manera, l’expansió de masses d’aire molt càli-
des des del nord Àfrica pot arribar amb major freqüència i duració 
al sud del territori valencià, igual que masses d’aire fred d’origen 
polar o continental ho fan majorment en la seua part nord, sobretot 
interior. De manera que, de les tres províncies involucrades, Cas-
telló, en la seua posició més septentrional, és la que en conjunt 
presenta una menor temperatura mitjana anual, seguida de València 
i finalment, Alacant. La qual cosa no ha d’eludir l’important gradient 
tèrmic que les tres províncies presenten de manera independent 
entre la seua franja litoral i les seues terres altes interiors. 

Tot l’anterior explica essencialment la distribució de temperatures 
mitjanes anuals que s’observa en el mapa, distribució que presenta 
diferències de fins a 10 °C o més entre els llocs més càlids i els més 
freds de la Comunitat Valenciana. De manera que, mentre en punts 
del Baix Segura i litoral sud d’Alacant se sobrepassen els 19 °C de 
temperatura mitjana anual (segons el període 1948-2011), en els 
punts més elevats de l’entorn del Penyagolosa (Castelló) o del Ce-
rro Calderón a Ademuz, la mitjana anual queda en tot just uns 8 °C.

En general, per davall de 10 °C queden les parts més altes de l’in-
terior de Castelló, des de Fredes fins a Penyagolosa, i també els 
entorns de Javalambre. Tota la resta de l’interior registra mitjanes 
anuals entre 12 °C i 15 °C, excepte potser les valls del Túria, Xú-
quer-Cabriol i Alt Vinalopó. Encara que en les parts més elevades 
dels relleus les temperatures es redueixen, per exemple, en el cas 
d’Aitana (Alacant), fins a uns 9 °C. Mentre que en la resta les mi-
tjanes anuals queden per damunt de 15 °C, majoritàriament entre 
15 °C i 17’5 °C en la major part del territori, bàsicament en una 
distribució prelitoral, i en el litoral nord de Castelló. Temperatures 
per damunt de 17,5 °C se circumscriuen al litoral sud de Castelló 
i el litoral de València i Alacant, així com la part més deprimida de 
la Ribera del Xúquer i la major part del terç Sud d’Alacant, entorn 
del Baix Segura. Des del port d’Alacant cap al Sud i la Vega Baixa 
del Segura, juntament amb altres enclavaments puntuals del litoral 
d’Alacant, la mitjana anual queda fins i tot per damunt de 18 °C.

Juan Javier Miró Pérez
Universitat de València

2 
Temperatura mitjana 
anual en el període 1948-2011 
en la Comunitat Valenciana



3. Variació per al període 1948-2011 de la temperatura mitjana de juliol en la Comunitat Valenciana

Font: SDSITVC (Miró et al., 2014, 2015, 2016). Período 1948-2011 • Temàtica: Temperatura mitjana juliol • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TEMPERATURA 
MITJANA DE JULIOL
1948-2011 ºC

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Es considera la temperatura mitjana del mes més càlid com aquella 
representativa del comportament tèrmic estival en les latituds en 
què es troba el territori valencià. Es tracta, en aquest cas, de la tem-
peratura mitjana de totes les temperatures mitjanes diàries d’un 
mes de juliol normal (o mitjana de tots els mesos de juliol que com-
prén el període 1948-2011 en aquest cas). Com a mitjana diària, que 
és la base per al càlcul de la mitjana mensual, s’ha pres la mitjana 
entre la temperatura mínima i màxima diària, ja que els observatoris 
registren en la majoria de casos només aquestes dos variables. 

Cal assenyalar que la influència de la mar Mediterrània determina 
bastant la distribució espacial i temporal de les temperatures d’es-
tiu, en major mesura com més prop del litoral. Al punt que, en la 
seua acció amortidora de canvis i extrems tèrmics, juntament amb 
la seua inèrcia tèrmica com a gran reservori de calories, que retarda 
cap a finals d’estiu el seu moment més càlid, causa que en la major 
part de la franja litoral el mes més càlid resulte ser agost. En la res-
ta, a causa de la major insolació, és juliol. Amb tot, les diferències 
són escasses, per la qual cosa considerarem en aquest text com a 
representatiu el mes de juliol.

En aquesta època de l’any la influència mediterrània s’estén terra 
endins més que en la resta de l’any, a causa del predomini dels rè-
gims de brises sota condicions estables subtropicals. La formació 
de brises diürnes marines acaba connectant al llarg del dia amb la 
formació de brises de vall, la qual cosa crea circulacions de vents 
locals que van propagant la influència higro-termoreguladora de la 
mar. No obstant això, aquest efecte es va degradant progressiva-
ment conforme aconsegueix un major recorregut cap a l’interior, 
sent cada vegada més feble. Així doncs, la pèrdua de l’efecte regu-
lador de les brises és major en depressions interioritzades, bé per 
tractar-se de depressions prelitorals amb escàs gradient altitudinal 
amb el litoral que impulse l’ascens de les brises, o bé per tractar-se 
de conques orogràficament tancades al litoral.

Tot això fa que, en el cas de les temperatures màximes diürnes, a 
diferència de la resta de l’any, les més baixes no es donen en les 
àrees més interiors a major altitud, sinó sobre els relleus prelitorals, 
especialment si disparen en la vertical aquesta entrada de brises, 
com en el cas d’Aitana i Puig Campana en el nord d’Alacant (i també 
a Castelló). Això a pesar que en dies molt concrets aquest com-
portament puga veure’s alterat per l’entrada de terrals de ponent 
que dispararan a l’alça les temperatures en zones més pròximes al 

litoral. En el cas de les mínimes nocturnes, aquestes s’eleven en el 
litoral per la mateixa influència marina, donant per resultat oscil·la-
cions tèrmiques molt baixes, a diferència de l’interior. De manera 
que, per al cas de les temperatures mitjanes de juliol, un major re-
fredament nocturn compensa un major calfament diürn a l’interior i 
depressions tancades a la mar, per la qual cosa el mapa de mitjanes 
no reflecteix massa bé un comportament diferent de l’estiu respec-
te a la resta de l’any en la distribució de diferències tèrmiques i, per 
tant, amaga l’impacte de les grans diferències en l’oscil·lació tèrmi-
ca dia-nit entre el litoral i l’interior. No obstant això, sí que es pot ad-
vertir que, a diferència de l’hivern, el punt més fresc se situa ara en 
Penyagolosa, amb 17 °C de mitjana, en comptes de Cerro Calderón 
(Ademuz) que és el punt més fred a l’hivern; és a dir, canvia a una 
posició relativament més prelitoral en aquestes altituds majors. És 
més, el cim d’Aitana, en una posició més meridional i menor altitud, 
però molt més pròxima a la mar, s’acosta ara molt als dos anteriors, 
quedant amb uns 18 °C de temperatura mitjana de juliol.

En general, la part alta de Castelló, però també el bloc Aitana-Ca-
rrasqueta i Maigmó a Alacant, tenen entre 20° i 22’5 °C de tem-
peratura mitjana de juliol, mentre que la major part de la resta del 
territori valencià registra entre 22’5° i 25 °C. Per damunt dels 25 
°C de mitjana queden àmplies franges litorals des de Castelló ciu-
tat cap al sud al llarg de les tres províncies, en aquest cas princi-
palment per efecte de temperatures mínimes molt elevades (nits 
tropicals), que no per les màximes, sense excedir en general més 
enllà de 26 °C. Però també per damunt de 25 °C de mitjana es 
queden àmplies zones més interiors o tancades a la influència de 
la mar, que se situen en depressions a altitud relativament baixa, 
i a diferència del cas litoral, a causa del registre de temperatures 
màximes molt elevades. És el cas de la Ribera del Xúquer, Xàtiva 
i Vall d’Albaida (rerepaís del massís del Mondúver), valls del Xú-
quer i Cabriol al voltant de la zona de Cofrentes (València), i tota la 
part interna de la Vega Baixa del Segura i Baix Vinalopó (Alacant). 
En aquest segon grup de casos tenim temperatures mitjanes que 
puntualment es disparen fins als 27 °C, que conformen els pols 
estivals més calents del territori valencià. 

Per províncies, Castelló és relativament més fresca, en part tam-
bé per un abast relativament menor de l’arribada de masses d’aire 
molt càlides d’origen tropical continental nord-africà respecte a la 
resta. No obstant això, a Alacant i València és similar la seua tempe-
ratura mitjana estival de mitjana territorial. 

Juan Javier Miró Pérez
Universitat de València

3 
Variació per al període 1948-2011 de la 
temperatura mitjana de juliol 
en la Comunitat Valenciana



4. Variació per al període 1948-2011 de la temperatura mitjana de gener en la Comunitat Valenciana

Font: SDSITVC (Miró et al., 2014, 2015, 2016). Període 1948-2011 • Temàtica: Temperatura mitjana gener • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TEMPERATURA 
MITJANA DE GENER
1948-2011 ºC

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Juan Javier Miró Pérez
Universitat de València

4 
Variació per al període 1948-2011 
de la temperatura mitjana de gener 
en la Comunitat Valenciana

Es considera la temperatura mitjana del mes més fred com aque-
lla representativa del comportament tèrmic hivernal en les latituds 
en què es troba el territori valencià. Es tracta, en aquest cas, de 
la temperatura mitjana de totes les temperatures mitjanes diàries 
d’un mes de gener normal (o mitjana de tots els mesos de gener 
que comprén el període 1948-2011 en aquest cas). Com a mitjana 
diària, que és la base per al càlcul de la mitjana mensual, s’ha pres 
la mitjana entre la temperatura mínima i màxima diària, ja que els 
observatoris registren en la majoria de casos només aquestes dos 
variables.

Si considerem que en la major part del territori valencià la tempera-
tura mitjana de gener se situa per damunt de 6 °C, ens trobem en 
un territori que en conjunt registra hiverns suaus, en què no hi ha 
un període de l’any en el qual el desenvolupament vegetal arribe a 
detindre’s. Només les zones elevades de l’interior registren hiverns 
relativament freds, especialment en la meitat nord del territori.

En aquest cas, les masses d’aire fred d’origen polar, o bé les conti-
nentals que des d’Europa arriben travessant els Pirineus, arriben en 
major mesura a l’interior de la Comunitat Valenciana, mentre que en 
la franja litoral es veuen atenuades per la influència del Mediterrani 
que encara a l’hivern conserva part de l’elevada energia calorífica 
acumulada durant el semestre estival. A això se suma que l’hivern 
és l’estació en què amb major rapidesa es tendeix a la continenta-
litat tèrmica conforme ens movem de la costa est peninsular cap a 

l’interior en direcció oest. De fet, tant l’abast de les masses d’aire 
fred, per latitud, com el ràpid augment de la continentalitat sumat 
a la llunyania a la mar, són majors en el sector ibèric, és a dir, el 
nord del territori, on a més tenim les majors altituds. Per tant és a 

l’interior de Castelló, i especialment en el sector d’Ademuz per la 
seua acusada continentalitat, on es registren les temperatures més 
baixes amb diferència. Les nits són especialment fredes en aquests 
sectors més continentals. Se suma a això un predomini de vents 
terrals de l’oest o nord-oest que augmenta la diferència tèrmica en-
tre les terres altes de l’interior i les terres baixes del litoral i plans 
prelitorals, a favor d’aquests últims.

D’aquesta manera, el punt més fred del territori valencià a l’hivern 
es registra cap al Cerro Calderón a Ademuz, on tenim temperatu-
res mitjanes entorn als 2 °C i fins i tot puntualment 0 °C. Gran part 
d’Ademuz, les àrees confrontants (ja en terres valencianes) amb Ja-
valambre i Gúdar, i la major part dels Ports registren temperatures 
mitjanes de gener entre 2,5 i 5 °C, puntualment una mica menys en 
els relleus més elevats. Més enllà d’aquestes zones de Castelló i 
nord-oest de València, només es registren temperatures inferiors a 
5 °C en enclavaments reduïts de la resta de València i Alacant com 
la Serra del Negrete a Utiel, part alta de la Serra d’Ayora, i les parts 
elevades d’Aitana, Serrella, Mariola o Menejador (Alacant). Tempe-
ratures sota els 7 °C de mitjana encara es registren, en general, per 
damunt d’uns 500 m a Castelló, 600 m a València i 700 m a Alacant.

Fora de les zones anteriors més fredes predominen en la major 
part del territori temperatures mitjanes de gener entre els 7,5° i 
10 °C. Mentre que ja per damunt dels 10 °C trobem tota la franja 
més pròxima al litoral de les tres províncies, així com La Ribera del 

Xúquer i la part sud d’Alacant 
que engloba el Baix Vinalopó 
i el Baix Segura. En tot cas les 
temperatures mitjanes de gener 
més elevades del territori es re-
gistren al costat de la mar amb 
fins a 12 °C, i fins i tot puntual-
ment per damunt cap a Torre-
vieja i Guardamar del Segura en 
el litoral sud d’Alacant.

Amb una certa freqüència, parti-
cularment cap a les depressions 
i valls interiors i més continen-
tals, trobem temperatures mi-
tjanes hivernals més baixes en 
els fons de valls, rieres i planes 
al·luvials que en els vessants 
muntanyencs adjacents a altitud 
relativament més elevada. Això 
és degut a la major freqüència 
d’inversions tèrmiques noctur-

nes amb oratge estable que indueixen l’acumulació d’aire fred i 
temperatures mínimes més baixes cap a aquests sectors continen-
tals d’afluència canalitzada pel relleu, sumat a la major acumulació 
d’hores de fred nocturn a l’hivern. 

El Montgó, nevat, a la comarca de la Marina Alta • Foto: Miguel Lorenzo



5. Precipitació mitjana anual en la Comunitat Valenciana

Font: Instituto Geográfico Nacional. Atlas Nacional de España. AEMET. Modificada. Període 1981-2010, MapANE 2015-2018 CC-BY 4.0 ign.es • Temàtica: Precipitació mitjana • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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5 
Precipitació mitjana anual 
en la Comunitat Valenciana

La pluja és un element climàtic fonamental en el territori valencià. 
L’escassa abundància general dels registres anuals, en un any mitjà, 
i la seua irregularitat són una condició a la qual s’han hagut d’adap-
tar al llarg de la història les societats que en el territori valencià 
s’han instal·lat i desenvolupat activitats, especialment l’agricultura. 
Encara que aquesta afirmació mereix matisos comarcals i locals 
que abunden en la diversitat i riquesa geogràfica. El mapa de pre-
cipitació mitjana anual de la Comunitat Valenciana mostra un fet 
geogràfic fonamental: l’estreta relació entre la quantia acumulada i 
la localització d’unitats de relleu pròximes. I al costat d’això, el propi 
traçat de la línia de costa es converteix en un altre factor bàsic per 
a entendre el repartiment territorial de les pluges anuals. D’aquesta 
manera, és possible distingir quatre grans àrees de similar precipi-
tació a l’any. Dos d’elles destaquen per la seua elevada precipitació 
anual, amb pluges per damunt de 800 mm anuals. La primera en el 

nord de la província de Castelló, al voltant de la Pobla de Benifassà 
(àrea interior del Baix Maestrat); aquest sector plujós s’estén cap a 
l’oest i el sud pel nord de la província de Castelló, amb valors anuals 
per damunt de 600 mm, que en zones d’alta muntanya, com ara el 
Penyagolosa, tornen a superar els 800-900 mm anuals i fins i tot 
més. La segona ocupa el territori litoral entre el sud de la província 
de València i el nord de la d’Alacant (Ribera Baixa, La Safor, Marina 
Alta) amb valors mitjans anuals per damunt de 800 mm i que en al-
guns sectors s’aproxima als 1.000 mm. Són els dos illots pluviomè-
trics del territori valencià, el primer en relació amb les pluges pro-
cedents de borrasques i fronts atlàntics i amb el desenvolupament 
de tempestes estivals; el segon és realment una singularitat dins 
del territori espanyol, perquè acumula valors de pluja anual propis 
de l’Espanya atlàntica a pocs quilòmetres del territori àrid del sud-
est ibèric. La seua localització té a veure amb factors orogràfics 

(confluència de relleus bètics i ibèrics) i, especialment, amb el traçat 
de la línia de costa, que la converteix en una àrea favorable per als 
fluxos de vent humit mediterrani del nord-est i est. Els seus elevats 
volums de pluja mitjana anual tenen molt a veure amb temporals 
de llevant i gregal, molt relacionats amb situacions atmosfèriques 
d’elevada inestabilitat (depressions fredes en altitud, tàlvegs). No 
de bades, a algunes localitats d’aquest illot pluviomètric tenen ano-
tats registres rècords de pluja diària del nostre país, amb valors per 
damunt de 700 mm en 24 h (Oliva, Gandia, Xàbia). Aquest sec-
tor d’elevades precipitacions anuals s’estén cap a l’interior per les 
comarques de la Costera, la Vall d’Albaida i l’Alcoià-Comtat, amb 
valors anuals per damunt sempre de 600 mm. La resta del territori 
de les províncies de Castelló i València, i del nord de la d’Alacant, 
reben precipitacions entre 400 i 600 mm a l’any, més abundants en 
les proximitats de les unitats de relleu existents en aquest ampli es-

pai geogràfic. Són pluges suficients 
per a la pràctica d’una agricultura de 
secà de valor comercial (fruiters, vin-
yes, cereal) que a les valls fluvials i 
en l’horta de València es recolza en 
sistemes de regadiu tradicionals per 
a la pràctica d’una horticultura més 
exigent en la seua demanda hídri-
ca. És notable, finalment, el sector 
d’escasses precipitacions anuals, 
sota els 400 mm a l’any, 300 mm a 
les comarques meridionals de la Co-
munitat Valenciana (sud de la Marina 
Baixa, Alacantí, Baix i Mitjà Vinalopó 
i Baix Segura). És l’àrea que integra 
la regió climàtica de sud-est ibèric, 
amb natural escassetat de recursos 
hídrics a causa de les poques pluges, 
l’elevada evapotranspiració i als ele-
vats consums agrícoles existents. 
En aquest territori les borrasques at-
làntiques que recorren la península 
Ibèrica arriben sense quasi efectivi-
tat pluviomètrica i la cosa essencial 
de les precipitacions acumulades es 

deu a situacions atmosfèriques d’inestabilitat amb arrossegament 
d’humitat de la mar Mediterrània que, a vegades, deixen trombes 
intenses que generen episodis d’inundació. 

És important destacar que els valors de precipitació mitjana que es 
representen en el mapa són el resultat del càlcul estadístic aplicat 
als registres de valors anotats en una sèrie climàtica de referència, 
però la irregularitat interanual i intraanual és una característica in-
trínseca de les precipitacions en el territori valencià, on alternen fre-
qüents anys secs, amb valors per davall de la mitjana, esguitats amb 
pocs anys que registren precipitacions molt per damunt d’aqueixa 
mitjana estadística. El resultat d’aquest comportament es plasma 
en la imatge estàtica de la precipitació mitjana anual que tanca, per 
tant, una complexa dinàmica en procés d’evolució dins del context 
de canvi climàtic que s’experimenta en l’actualitat.

Precipitació en forma de neu, a la Puebla de San Miguel. Comarca el Rincón de Ademúz • Foto: Pep Pelechà



6. Diversitat climàtica en la Comunitat Valenciana: Climes regionals

Font: Atles climàtic de la Comunitat Valenciana y AEMET • Temàtica: Diversitat climàtica • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CLIMES REGIONALS



27

L’
ES

C
EN

A
R

I F
ÍS

IC
: O

N
 E

S 
R

EA
LI

TZ
EN

 
LE

S 
A

C
TI

V
IT

AT
S 

D
EL

S 
VA

LE
NC

IA
N

S

Jorge Olcina Cantos
Universitat d´Alacant

6 
Diversitat climàtica en la Comunitat 
Valenciana: Climes regionals

La combinació dels elements climàtics en el territori (temperatura, 
precipitació, insolació, humitat i vents, principalment), amb singu-
laritat geogràfica en cada cas, amb la distribució de relleus, amb la 
disposició de la línia de costa, amb l’altitud de cada espai geogràfic, 
amb la major o menor distància a la mar, permet dibuixar les va-
rietats climàtiques existents en la Comunitat Valenciana. La clas-
sificació realitzada en la dècada del 1990 pel professor Alejandro 
Pérez Cueva, actualitzada recentment, continua sent la referència 
principal a l’hora d’analitzar el mosaic de climes existents en el te-
rritori valencià. Sota el tret comú a tots ells de ser climes temperats 
mediterranis, en la façana est de la Península Ibèrica, amb descens 
notable de precipitacions en l’estació d’estiu respecte a la resta de 
l’any no sense varietats comarcals i locals, les diferències en les 
temperatures, la distribució anual i intraanual de les pluges i la bu-
fada més o menys freqüent de vents de significació geogràfica (lle-
vant, mestral, sistema de brises) permeten identificar huit varietats 
climàtiques a la Comunitat Valenciana. De nord a sud i d’interior a 
litoral, a la muntanya i terres altes del Maestrat de Castelló i el Racó 
d’Ademuz, per damunt dels 600 m d’altitud, es troba una varietat 
de clima mediterrani continentalitzat i influït pels relleus ibèrics que 
allí es localitzen, amb hiverns freds, estius no excessivament calo-
rosos i precipitacions, generalment abundants, a la tardor, hivern i 
primavera, amb registres estivals deguts a les tempestes de mun-
tanya. Els màxims anuals superen els 900 mm en Penyagolosa. 
L’amplitud tèrmica és marcada; les gelades i nevades hivernals 
habituals. Cap a la costa es disposa un clima de transició des de 
Castelló fins a la Costera (Xàtiva) a la província de València, menys 
plujós que l’anterior i amb temperatures més suaus. No obstant 
això, el repartiment de les pluges no és homogeni, disposant-se 
les àrees més plujoses en els extrems (la Pobla de Benifassà i la 
Costera), enfront d’altres amb menor precipitació anual entorn a la 
cubeta de Casinos. Les nevades són ací poc freqüents, però sí que 
ho són les gelades d’inversió, en les cubetes i valls interiors. El pic 
de pluges de tardor és més destacat que en el tipus climàtic ante-
rior, i més notable cap a les terres al sud de la província de València 
amb aquesta varietat climàtica. En la franja litoral entre Vinaròs i la 
serra de Cullera es disposa una varietat de clima mediterrani litoral, 
de trets clàssics: temperatures generalment suaus, precipitacions 
moderades amb sequera estival, influència de les brises i influència 
dels temporals marítims de tardor i hivern que deixen precipitacions 

intenses i onatges destacats. A l’interior de la província de València 
(la Plana d’Utiel-Requena, la Vall de Cofrentes, la Canal de Navarrés, 
sectors més occidentals de la Costera i la Vall d´Albaida) i a l’interior 
de la d’Alacant (l’Alt Vinalopó, sector més septentrional i interior 
del Vinalopó Mitjà, la Foia de Castalla) es localitzen dos varietats de 
clima mediterrani d’interior, molt freds a l’hivern, amb gelades fre-
qüents i boires i neus, especialment a la Plana d’Utiel-Requena. Els 
estius són calorosos, amb màximes elevades però mínimes que no 
solen superar els 18 °C. Les pluges són una mica més abundants 
en el sector valencià que en l’alacantí, encara que no falten àrees 
d’altes precipitacions anuals en relació amb la presència de relleus 
elevats en el prebètic alacantí. Entre aquesta varietat de l’interior 
alacantí i la costa del sud de València i nord d’Alacant, es disposen 
altres dos modalitats de clima mediterrani amb pluges anuals cu-
riosament més abundants (entre 500 i 900 mm anuals), a causa 
de l’elevat pic tardorenc (temporals de gregal) i que es diferencien 
per les temperatures mitjanes anuals més fresques (amb hiverns 
freds i on és més habitual la neu en les àrees de muntanya) en la 
modalitat interior i més temperades en la modalitat de costa, on és 
notable la influència de la brisa. Una última varietat climàtica és la 
que es disposa en les terres del litoral centre i sud de la província 
d’Alacant, endinsant-se per la franja meridional i litoral de la Marina 
Baixa pel nord i el Vinalopó Mitjà en el centre. És la varietat menys 
plujosa de tot el territori valencià (inferior a 400 mm anuals i encara 
menors cap al sud), i de temperatures més suaus, una mica caloro-
ses a l’estiu i amb influència de la brisa en la franja litoral. 

Cal destacar que el clima valencià manifesta signes de canvi en els 
elements climàtics (temperatures i precipitacions, principalment) 
en el context de calfament tèrmic que experimenta el nostre plane-
ta en les últimes dècades. Això suposarà alteracions en les varietats 
climàtiques de la Terra, que així mateix es manifestarà en el reparti-
ment comarcal dels climes valencians descrit. Els climes valencians 
tendeixen a perdre confort tèrmic, a causa de la pujada de tempe-
ratures màximes i mínimes (augment notable de nits tropicals des 
de 1990), manifesten canvis en les precipitacions anuals i diàries i 
presenten una freqüència cada vegada major de desenvolupament 
d’alguns esdeveniments atmosfèrics de rang extraordinari. La pu-
jada de temperatura de la mar Mediterrània enfront de les costes 
valencianes està darrere de molts d’aquests processos d’alteració i 
canvi. Tot això obligarà a modificar la classificació dels climes valen-
cians en les pròximes dècades. 

Morella nevada • Foto: Miguel Lorenzo Palmerar d’Elx • Foto: Miguel Lorenzo



7. Hidrografia en la Comunitat Valenciana

Font: Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Modificat • Temàtica: Hidrografia • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CLASSIFICACIÓ DE LES MASSES
D’AIGUA SUPERFICIALS

ALTITUD. msnm

01. Barranc de la Torre Segura
02. Rambla de la Canada d’Ares
03. Río del Carbo
04. Riu de Llucena
05. Riu de l’Alcora
06. Río de la Maimona
07. Río de Montán o Barranco del Mas del Moro
08. Rambla de Arquela
09. Río Cautabán
10. Río Reconque
11. Río de Sellent o Rambla de Bolbaite
12. Riu de Barxeta
13. Riu de Missena
14. Riu de Beniatjar
15. Riu de l’Algar o de Bolulla



29

L’
ES

C
EN

A
R

I F
ÍS

IC
: O

N
 E

S 
R

EA
LI

TZ
EN

 
LE

S 
A

C
TI

V
IT

AT
S 

D
EL

S 
VA

LE
NC

IA
N

S

Francisca Segura Beltrán
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7 
Hidrografia 
en la Comunitat Valenciana

La xarxa de drenatge de les terres valencianes està composta per 
tots els rius i rambles que la recorren. El cabal dels rius es genera a 
les conques, és a dir, la superfície drenada pels rius i rambles, on es 
transforma  la pluja en cabal. La gestió de les conques del territori 
valencià correspon a tres confederacions hidrogràfiques diferents: 
Xúquer (21.320,4 km2; 91,4%), Segura (1.161,3 km2; 5%) i Ebre 
(843,3 km2; 3,6% del territori). 

Els sistemes fluvials del territori valencià són de dos tipus: al·lòc-
tons i autòctons. Els primers naixen fora de l’àmbit climàtic medi-
terrani, perquè tenen les seues capçaleres al Sistema Ibèric i a les 
Bètiques. Són rius amb conques grans i traçats llargs, perennes, 
amb aportacions escasses i molt irregulars. El seus cabals proce-
deixen de les pluges, la fusió nival i les descàrregues dels aqüífers, i 
s’emmagatzemen en embassaments, que reguen les hortes i abas-
teixen la població de les planures litorals.  Els estiatges pronunciats 
alternen amb revingudes, que de vegades esdevenen inundacions 
catastròfiques. 

Els rius i barrancs que naixen i transcorren per terres valencianes  
(autòctons), tenen conques més petites amb forts pendents, cur-
sos curts i cabals minsos. Alguns són perennes (riu de la Sénia, 
Palància, Alcoi o Serpis i Vinalopó), sobretot a les capçaleres, on 
drenen aqüífers de caràcter local. Els rius temporals  i intermitents 
(entre 100 i 300 dies de cabal a l’any) són representats pel Gorgos 
i  alguns afluents del Bergantes, de la rambla Carbonera, del riu de 
les Coves i del Xúquer. Els cursos efímers (< 100 dies de cabal) són 
les rambles i barrancs que només porten aigua després de pluges 
intenses o abundants, encara que generen  revingudes 
sobtades (hores o dies), amb cabals punta molt elevats. 
N’hi ha que desemboquen a la mar (al nord del Millars), 
però altres conflueixen amb altres rius. 

El riu Xúquer (21.600 km2, 498 km), amb un cabal de 
30’2 m3/s a Polinyà, entra a terres valencianes a través 
d’un congost i discorre encaixat fins a Sumacàrcer, on 
forma una gran plana al·luvial que abasta bona part de la 
Ribera. Pel marge esquerre rep les aigües del Cabriol i 
del Magre, mentre que per la dreta li arriben l’Escalona, 
el Sallent i l’Albaida. El  cabal de capçalera és regulat 
pels embassaments de la Toba i Alarcón (1.112 hm3) i, 
a l’entrada de la plana, l’aigua queda embassada a Tous 
(379 hm3). Els seus afluents estan regulats pels embas-
saments de Contreras (852 hm3), al Cabriol, d’Escalona 
al riu homònim i de Bellús, al riu d’Albaida. 

El riu Túria (6.393 km2, 280 km) té un cabal de 11 m 
/s i travessa la comarca dels Serrans  formant un can-
yó, fins a Pedralba. Més avall conforma un ventall i una 

plana al·luvials, sobre la que s’assenta València i l’Horta. Els seus 
cabals estan regulats pels embassaments de Benagéber (221 hm3) 
i Loriguilla (73 hm3). Rep les aigües del riu  de Tuéjar i del Reatillo. 

El riu Segura només té els darrers 30 km en terres valencianes, on 
conforma la plana al·luvial de la Vega Baixa. Amb un cabal d’11 m3/s 
a Oriola, arriba quasi sec a Guardamar. El Millars (7 m3/s) està molt 
regulat pels embassaments del Sitjar, Arenós i Maria Cristina (ram-
bla de la Viuda), mentre que el riu d’Alcoi o Serpis (3’3 m3/s) compta 
amb l’embassament de Beniarrés. El riu Amadòrio i el Guadalest 
també estan regulats pel embassaments homònims, igual que el riu 
de la Sénia (embassament d’Ulldecona). 

Els rius efímers són ben representats al nord del Millars. El riu Cer-
vol, la rambla de Cervera i el riu de les Coves desemboquen direc-
tament a la mar, mentre que la rambla Carbonera, conflueix amb el 
Montlleó per  formar la rambla de la Viuda, afluent del Millars. A la 
plana de València cal destacar el barranc del Carraixet, que desguas-
sa a la mar i la rambla del Poio (o barranc de Torrent), que desem-
boca a l’Albufera. Les rambles  Castellarda i la Primera aporten els 
seus cabals al Túria i poden generar fortes revingudes, aigües avall 
dels embassaments del riu (riuada del 1957). 

Els cabals aportats pels rius i rambles són escassos: la xarxa princi-
pal aporta cada any 3.800 hm3 (3.000 disponibles, és a dir, regulats) 
mentre la xarxa secundària (barrancs de les planes costaneres) for-
neix 80 hm3 no disponibles perquè vessen de forma instantània al 
mar durant les revingudes.

La Rambla de la Viuda, a la Vall d’Alba, a la comarca de la Plana Alta • Foto: Pep Pelechà



8. Estat global representatiu de les masses d’aigua subterrània de la Comunitat Valenciana. Pla Hidrològic 2015-2020

Font: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan hidrológico 2015-2021 • Temàtica: Masses d’aigua • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

ESTAT GLOBAL REPRESENTATIU

01. Plana de Vinaròs
02. Pitarque
03. Plana d’Orpesa – Torreblanca
04. Javalambre Oriental
05. Montes Universales
06. Vallanca
07 Javalambre Occidental
08. Plana de Sagunt
09. Plana de València Nord
10. La Contienda
11. Plana de Xeraco
12. Marxuquera – Falconera
13. Plana de Gandia
14. Rocín
15. Bolcadors – Albaida
16. Peñarrubia
17. Serra Mariola
18. Alcoi – Muro d’Alcoi
19. Almirall – Mostalla
20. Serra d’Ador
21. Oliva – Pego
22. Migdia
23. Xàbia
24. Serrella – Xortà – Algar
25. Sant Joan – Benidorm
26. Agost – Montnegre
27. Arguenya – Maigmó
28. Jumilla – Yecla
29. Serral – Salinas
30. Serra del Reclot
31. Baños de Fortuna
32. Quibas
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8 
Estat global representatiu 
de les masses d’aigua subterrània 
de la Comunitat Valenciana. 
Pla Hidrològic 2015-2020

Les aigües subterrànies s’emmagatzemen als aqüífers, formacions 
de roca permeables i poroses que permeten el moviment o l’extrac-
ció de l’aigua. Les masses d’aigua subterrània són unitats de gestió 
i, segons la Directiva Marc de l’Aigua, són un volum diferenciat d’ai-
gües subterrànies en un aqüífer o diversos aqüífers. 

La gestió de les masses d’aigua subterrània sol comportar proble-
mes de sobreexplotació i contaminació. Per aquest motiu, la Di-
rectiva Marc de l’Aigua obliga les confederacions a controlar-ne la 
quantitat i la qualitat.  Al mapa, es  representa l’estat global de les 
masses d’aigua subterrània, segons el Pla Hidrològic 2015-2021. 
De les 77 masses d’aigua subterrània, pertanyents a la Confede-
ració Hidràulica del Xúquer (CHX), 40 presenten un bon estat i 37  
estan en males condicions,  igual que les quatre que formen part 
de la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS), i els Ports (Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre, CHE). Les que tenen un mal estat 
global es localitzen a les planes costaneres –llevat del Cap de la Nau 
i la Serra d’Irta–, a l’interior de la plana de València –Casinos, Llíria i 
Xàtiva–, a la Manxa Oriental, a la conca del Vinalopó i a la del Segu-
ra. A més n’hi ha 26 d’impermeables o d’interès local.

Una massa assoleix un bon estat global quan també ho fan l’estat 
quantitatiu i el químic; per contra, si un dels dos o els dos no su-
peren els llindars establerts, té un estat global dolent. El bon estat 
quantitatiu  s’assoleix quan la taxa mitjana anual d’extracció  no de-
passa els recursos disponibles, entesos com la diferència entre els 
recursos renovables –procedents de la pluja, excedents de regadiu 
i percolació dels rius– i els fluxos me-
diambientals requerits per abastir els 
cabals ecològics dels rius i prevenir la 
intrusió marina.

Les masses amb més recursos dispo-
nibles (al voltant dels 100 hm3 anuals) 
són el Maestrat Oriental, la Plana de 
Castelló, Llíria-Casinos, Buñol-Ches-
te, la Plana de València-nord i la Plana 
de València-sud, i són també les més 
explotades. Si l’aigua que s’extrau su-
pera els recursos disponibles es pro-
dueix la sobreexplotació (índex d’ex-
plotació >1). De les 77 masses de la 
CHX, 28 estan en mal estat, igual que 
tres de la CHS,  mentre que les de 
la CHE tenen bones condicions. Des-
taquen pel mal estat quantitatiu, les 
planes de Vinaròs, Orpesa-Torreblan-
ca, Castelló, Ondara-Dénia (totes amb 
intrusió marina), Gandia, Oliva-Pego, i 
Xàbia, i a l’interior, les masses de les 
Serres de Mariola, Grossa i les Agu-

lles. Sense estar sobreexplotades, però amb un descens piezomè-
tric preocupant, estan la Plana de Requena-Utiel, Almansa, Villena, 
Arguenya-Maigmó i les Serres del Sit, del Reclot i de Crevillent. La 
sobreexplotació de la massa de la Manxa Oriental compromet els 
cabals de capçalera del Xúquer. 

Pel que fa a  la qualitat, hi ha moltes masses que superen els llin-
dars permesos de nitrats, plaguicides o altres contaminants (sul-
fats, clorurs, plom, etc.). En total, de les 77 que pertanyen a la 
CHX, 21 estan en mal estat i el mateix ocorre amb les quatre de 
la CHS. La contaminació per nitrats (procedents fonamentalment 
de l’agricultura) afecta les planes de Vinaròs, Orpesa-Torreblanca, 
Castelló, Sagunt, València-nord i sud, Xeraco, Gandia, Oliva-Pego, 
i Ondara-Dénia. Més cap a l’interior també estan contaminades 
les masses de Llíria-Casinos, Buñol-Cheste, Almansa, Foia de 
Xàtiva, Almansa, Barx i Serra de les Agulles. Els plaguicides su-
peren els llindars permesos a la Plana de Castelló, Llíria-Casinos, 
Buñol-Cheste, València-sud i la Serra de les Agulles. Fet i fet, la 
contaminació química i la sobreexplotació afecten pràcticament 
les mateixes masses: totes les planes litorals del Golf de València 
–excepte la Serra d’Irta– i les compreses entre Benidorm i el Pilar 
de la Horadada. A més, cal sumar-hi la Vega Baixa i la del Vinalopó, 
Llíria-Casinos, el Palància mitjà i Xàtiva. La massa del Camp de Car-
tagena està molt contaminada a causa dels nitrats procedents de 
l’agricultura, que circulen superficialment i percolen fins als aqüí-
fers, abocant-se al Mar Menor i provocant una forta eutrofització i 
episodis d’anòxia.

Les Coves de Sant Josep, a la Vall d’Uixó, a la Plana Baixa • Foto: Pep Pelechà



9. Recursos forestals de la Comunitat Valenciana

Font: Mapa Forestal de España a escala 1:50.000, 2009 • Temàtica: Recursos forestals • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

RECURSOS FORESTALS

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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9 
Recursos forestals 
de la Comunitat Valenciana

Es considera terreny forestal aquelles àrees que presenten un únic 
o diversos tipus d’ús del sòl considerat com a forestal. Aquestes 
àrees forestals no es limiten a zones d’arbratge, sinó que també re-
cullen zones de matoll, pasturatge i terrenys sense vegetació d’ús 
forestal. Amb les dades de 2009 tretes del tercer Inventari Forestal 
Nacional (IFN3), aquest terreny ocupa el 57% de la superfície en la 
Comunitat Valenciana, amb un increment que s’ha xifrat en unes 
3.300 ha/any a causa del gradual abandó de les àrees cultivades.

La major part del terreny forestal ocupat per espècies arbòries (ar-
brades i amb arbratge dispers) coincideix en gran mesura amb el 
subtipus fitoclimàtic nemoromediterrani subesclerofil·le i submedi-
terrani, corresponents amb els fitoclimes amb menor índex d’aride-
sa, que es troba al nord i interior de Castelló, interior de la província 
de València i zones de major elevació o amb alt índex d’humitat del 
sud de la província de València i nord de la d’Alacant. Les muntan-
yes arbrades representen el 54% del terreny forestal, amb un aug-
ment mitjà de 7.000 ha/any. Així mateix hi ha hagut un augment en 
la densitat de les superfícies forestals arbrades. En les zones d’ar-
bratge més dispers hi ha una correspondència clara amb territoris 
en successió secundària, antics camps ara abandonats. Molts dels 
nous ecosistemes són pinades, amb una duplicació de la superfí-
cie del pi blanc (Pinus halepensis) en les últimes dècades a causa 
de la seua capacitat d’adaptar-se a condicions xeròfiles variables. 
Les frondoses també van en augment, amb un 70% d’increment 
entre el primer i el tercer Inventari Forestal Nacional. Les espècies 
dominants són les coníferes (82% dels ecosistemes arbrats), amb 
diferents tipus de pins: el pi negral o pinassa (P. nigra) i el pi roig 
(P. sylvestris) de la zona muntanyenca interior de Castelló i Valèn-
cia; el pinastre (P. pinaster) de la meitat sud de Castelló i nord-oest 
de València; el pi pinyer (P. pinea) del nord-oest alacantí; i el ja es-
mentat i més estés P. halepensis. Les cupressàcies, les savines 
(Juniperus thurifera), presents en menor mesura, són dominants 
en erms del Sistema Ibèric amb condicions ambientals més conti-

nentals (Rincón de Ademuz). Les frondoses (15% dels ecosistemes 
arbrats) es veuen representades pels Quercus faginea (roure valen-
cià), Q. rotundifolia (carrasca), Q. ilex (alzina) i Q. suber (surera). Les 
alzines i carrasques suposen el 85% dels boscs de frondoses. El 
roure valencià apareix associat al pi negral al nord-oest de Castelló. 
En el sud apareix com a acompanyant en l’ombria de la Font Roja a 
Alcoi. La surera es desenvolupa als sòls silicis de la Serra d’Espadà, 
la Serra Calderona i als municipis de Llutxent i Pinet. Les masses 
boscoses dominades per les formacions ja descrites apareixen ba-
rrejades amb espècies secundàries com ara la garrofera (Ceratonia 
siliqua) i l’olivera (Olea europaea).

Altres formacions boscoses són les que contenen espècies asso-
ciades a les riberes de rius o barrancs, espècies edàfiques com ara 
oms, xops i salzes.

Les àrees forestals desarbrades deuen la desaparició de les espè-
cies arbòries a múltiples raons: des de l’intens ús antròpic del terri-
tori des de fa mil·lennis, fins a la no adequada adaptació d’algunes 
espècies al règim d’incendis forestals mediterrani, o a possibles 
fluctuacions en el clima. Les muntanyes no arbrades abasten el 
46% del terreny forestal, disminuint cada any en extensió (unes 
3.300 ha/any) a causa de l’augment de la densitat de l’àrea arbrada. 
Aquest procés es reflecteix amb força a les províncies de Castelló 
i València, encara que aquesta última s’ha vist fortament afectada 
per intensos incendis forestals, especialment a la darreria del segle 
XX. Alacant ha experimentat un increment del sòl d’ús agrícola i 
urbanístic, i fins a l’últim IFN3 havia perdut un 8,6% de la seua àrea 
forestal. En total s’han comptabilitzat fins a 20 tipus de formacions 
no arbrades, que s’agrupen en set ecosistemes, destacant la garri-
ga, la màquia i els romerals o timonedes al fitoclima mediterrani; el 
matoll o herbassar de muntanya al nemoromediterrani; i el matoll o 
herbassar xero-termòfil mediterrani en àrees semiàrides. La vegeta-
ció d’aiguamoll/saladar i la vegetació de ribera són una constant als 

tres fitoclimes. L’ús agropecuari del territori valencià 
queda en evidència en el mapa amb una notable part 
del territori que mostra superfície cultivada.

Respecte a l’aprofitament forestal, les nostres mun-
tanyes poden generar múltiples productes: des de 
la simple recol·lecció (espart, caragols, fongs, fruits i 
llavors, mel o herbes aromàtiques i medicinals); fins 
a la col·lecta de suro o fusta; generació de biocom-
bustible; a més de la utilització de les zones de pas-
tures per a la ramaderia. Cal, per tant, una adequada 
gestió de les masses forestals perquè l’aprofitament 
forestal no vaja en detriment de la biodiversitat. Els 
boscs valencians han de ser també considerats com 
a béns culturals ja que els paisatges i l’esplai social 
són vitals per a millorar la qualitat de vida de les per-
sones que els habiten i visiten. Cal, per tant, un ús 
sostenible dels recursos forestals per a mantindre la 
seua viabilitat econòmica i que puguen continuar pro-
veint-nos de serveis ambientals.

Sureda (Quercus suber) a la Serra d’Espadà • Foto: Pep Pelechà



10. Formacions forestals de la Comunitat Valenciana

Font: Mapa Forestal de España a escala 1:50.000, 2009 • Temàtica: Formacions forestals • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

FORMACIONS FORESTALS

Masses amb superfície dominant

Masses mixtes

Masses mixtes o pures 
caracteritzades per la seva estructura

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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10 
Formacions forestals 
de la Comunitat Valenciana

Els boscs constitueixen una biocenosi complexa, estructurada i 
estratificada, estable dins d’uns paràmetres concrets, que inclou 
arbres, però també altres espècies de plantes i animals. El clima, el 
sòl, la latitud i l’altitud són els factors que regeixen els ecosistemes 
vegetals del territori valencià. Entre les formacions boscoses se sol 
fer una primera gran distinció entre vegetació climatòfila i edàfica. 
La primera és la formació típica del territori segons el tipus de clima 
i sòl (per exemple, un bosc de sureres); la segona s’adapta a unes 
condicions edàfiques particulars, on el clima té menor rellevància 
(per exemple, una xopada associada a una rambla). Els boscs va-
lencians són considerats vegetació potencial, que es degrada cap 
a la màquia i els matolls si les condicions climàtiques o edàfiques 
empitjoren. I en pastures quan es trenca totalment l’equilibri.

Els carrascals. El Quercus rotundifolia o carrasca és l’espècie re-
presentativa de la vegetació mediterrània occidental, que s’assenta 
sobre sòls calcaris de la zona litoral seca o subhumida i que forma 
dos tipus d’associacions vegetals segons si la trobem en la zona 
litoral (Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae) o continental (Bu-
pleuro rigidi- Quercetum rotundifoliae). Sota les carrasques s’assen-
ta un sotabosc dens amb llentiscle (Pistacia llentiscle), arç negre 
(Philyrea angustifolia), aladern (Juniperus oxycedrus). Les sarses 
són nombroses. En la seua versió litoral aquest tipus de bosc pot 
albergar espècies termòfiles com ara el margalló (Chamerops hu-
milis) o la ginesta (Osyris quadripartita). Hui dia només es troben 
alguns boscs aïllats en valls o de difícil accés, ja que s’han canviat 
per cultius de divers tipus. En zones més continentals, en algunes 
àrees d’ombria o valls profundes poden trobar-se associats a arbres 
caducifolis com ara el roure (Quercus faginea) o el freixe (Fraxinus 
ornus). Això també pot donar-se en la zona litoral si les condicions 
d’humitat són les adequades (la Safor).

Les suredes (Asplenio onopteridis-Quercus suberis) són 
l’equivalent als carrascals en sòls més àcids i fins i tot 
arenosos, en zones subhumides o humides. Encara que 
no són boscs molt comuns, poden trobar-se formacions 
d’una certa entitat a la Serra d’Espadà, al Desert de les 
Palmes, i nombrosos exemplars a la Serra Calderona i el 
Garbí. És a dir, allí on hi ha pinastres en la zona litoral i 
sublitoral. El sotabosc arbustiu està dominat pel matapoll 
(Daphne gnidium), l’aladern (Rhamnus alaternus) i l’arbo-
cer (Arbutus unedo), a més del llentiscle. Sureres i carras-
ques s’associen en àrees amb sòls aprimats o descens 
de la humitat. En zones continentals podem trobar forma-
cions de sureres a la Serra del Negrete i el Penyagolosa, 
degradant-se ja cap a salzes (Cistion laurifolii) i rouredes 
(Quercus pyrenaica).

El savinar. Representa un bosc obert, amb domini arbori 
de la savina turífera (Juniperus thurifera) i un estrat arbus-
tiu amb ginebres (Juniperus comunis ssp. hemisphaerica). 
Es localitzen en una banda intermèdia entre els carrascals 

i les pinades de muntanya, en altituds de més de 1000 m. En les zo-
nes més elevades es barregen amb les savines xaparres (Juniperus 
sabina) o amb el pi negral (Pinus nigra clusiana). Podem trobar savi-
nars a l’Alt Maestrat, els Ports i l’Alcalatén a Castelló, i als Serrans 
i el Racó d’Ademuz (Mas del Olmo, Puebla de San Miguel, Sesga) 
a València. 

Les Pinades. Els boscs de pins es consideren formacions secun-
dàries, originades després de la degradació dels carrascals o sure-
des de manera natural o bé introduïdes per repoblació. Les princi-
pals espècies de pi són el negral (Pinus nigra clusiana) i el pi roig 
(Pinus sylvestris). Aquest últim pot arribar a constituir boscs amb 
carrasques (Tinença de Benifassà) o amb savines de muntanya en 
altituds elevades (Penyagolosa, Cerro Calderón).

Les fagedes. La zona entre Castelló i Tarragona té encara faigs (Pri-
mulo-Fagetum sylvaticae) entre Fredes i Beseit. A més de faigs, 
es poden trobar exemplars de teixos (Taxus baccata), primaveres 
(Primula sp), corniols (Aquilegia vulgaris) i herbes de Sant Llorenç.

Comunitats de rius i rambles. En els cursos d’aigua permanent (Tú-
ria, Xúquer) trobem boscs riberencs representats per salzedes (Salix 
eleagnos, Salix purpurea), xops (Ulmus minor) i oms (Populus alba), 
que aprofiten la humitat del sòl i es disposen en bandes paral·leles 
a les zones de major a menor humitat. Altres espècies que tro-
bem són els freixes (Fraxinus angustifolia) i arbusts com l’arç blanc, 
l’albarzer i l’hedra. En la zona més pròxima al litoral, amb cursos 
d’aigua temporal, destaquen els tamarius i els baladres (rambles 
d’Alacant), els quals són més bosquets que boscs pròpiament dits.

El Carrascar de la Font Roja, a Alcoi • Foto: Estepa



11. Períodes Geològics de la Comunitat Valenciana

Font: Instituto Geológico y Minero de España • Temàtica: Geologia • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

SISTEMA

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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11 
Períodes Geològics 
de la Comunitat Valenciana

Cal considerar el marc geològic de la Comunitat Valenciana des de 
dos punts de vista, el sedimentari i el tectònic. Els trets sedimen-
taris són condicionats sobretot pel gran cicle de deposició alpina 
(era secundària i terciari inferior), mentre que els trets tectònics són 
generats per l’orogènia alpina, al final d’aquest cicle sedimentari. 
Aquesta evolució forneix un marc geològic que pertany totalment 
al domini muntanyós alpí, però hi podem distingir dos grans sec-
tors, l’ibèric i el bètic, separats aproximadament pel riu Xúquer. De 
més a més d’aquests grans sectors geològics, al litoral septentrio-
nal s’observa una zona ibèrica amb una major influència tectònica 
«catalànida» (és a dir, amb directrius estructurals semblants a les 
del sistema litoral català).

Evolució sedimentaria. Després de l’orogènia herciniana (carboní-
fer) s’obrin progressivament dos orògens gairebé perpendiculars, 
l’ibèric en sentit NW-SE, i el bètic en sentit SW-NE. Al primer es 
dipositen sobretot sediments carbonàtics, propis de mar poc pro-
funda. Al bètic, amb mars molt més fondes, es dipositen sediments 
més argilosos i margosos, llevat de les zones marginals. Això expli-
ca les diferències estratigràfiques i litològiques del territori. Al sec-
tor ibèric tenim plataformes calcàries d’edat cretàcia, en disposició 
tabular, al N (l’Alt Maestrat i els Ports) i al S (Caroig). Al centre de 
la zona ibèrica predominen les 
serres calcàries d’edat juràssica 
(Javalambre) i cretàcica (serra 
de Dos Aguas, el Caballón, serra 
d’Utiel, etc.) o de materials silicis 
(el «rodeno» de la serra Caldero-
na i de la d’Espadà). Tot el litoral 
d’aquest sector configura una 
orla de materials de l’era quater-
nària, adossada als relleus.

Al sector bètic hi ha predomini 
del rocam calcari a la part més 
septentrional (serra Grossa, serra 
d’Énguera), a l’anomenada àrea 
prebètica externa. A l’àrea pre-
bètica interna, coincident més o 
menys amb el massís d’Alcoi i 
encontorns, els dipòsits calcaris 
alternen amb els argilosos i mar-
gosos. Els primers donen lloc a 
serres calcàries (p. ex. serra Ma-
riola, el Benicadell, etc.), mentre 
que els segons originen les prin-
cipals valls, com la del riu d’Alcoi, 

la vall d’Albaida... Finalment a l’extrem meridional del país, s’impo-
sen els materials argilosos del terciari i els detrítics del quaternari, 
així com roques d’origen magmàtic (serra d’Oriola).

Evolució tectònica. Durant la fase compressiva de l’orogènia alpina 
es deformen els materials prèviament dipositats, mitjançant ple-
gaments i fractures. Aquesta fase comença primer a l’àrea ibèrica 
que la bètica: els grans plecs i fractures ibèrics, els causants de les 
estructures NW-SE que ara veiem, s’originaren ja a l’oligocé i són 
més intensos a la zona central (Javalambre-Calderona i Espadà). 
Mentrestant, a l’àrea bètica continuà una deposició abundant fins 
al principi del miocé, moment en què s’esdevingué un plegament 
que provocà estructures en direcció SW-NE. Aquest esforç tectònic 
fou més intens a l’extrem sud (àrea penibètica i subbètica) que al 
nord (àrea prebètica interna), i encara molt menys a l’àrea prebètica 
externa. Les fases distensives i de reajustaments tectònics del final 
de l’orogènia són la causa de les estructures de fracturació genera-
des des de la fi del miocé (fosses tectòniques i planes litorals, es-
pecialment). Els reajustaments isostàtics, encara no acabats, serien 
els responsables dels episodis tectònics quaternaris (neo-tectòni-
ca). Són més forts a l’àrea bètica, a causa de l’endarreriment oro-
gènic d’aquesta àrea i al major vigor de la seua fase compressiva.

Paisatge càrstic relacionat amb els materials calcaris de la Canal de Navarrés: els tolls de Quesa • Foto: Adela Talavera
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EROSIÓ ACTUAL

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Ester Carbó Valverde
Universitat de València

12 
Erosió actual 
de la Comunitat Valenciana

El sòl és un recurs finit no renovable a escala del temps humà. La 
seua erosió o pèrdua fisicomecànica és un fenomen geològic natu-
ral, però quan les activitats antròpiques no són sostenibles i accele-
ren i intensifiquen el procés, es produeix la degradació del sòl o la 
seua pèrdua de manera irreversible.

L’estudi sobre l’erosió hídrica es pot abordar des de diferents pers-
pectives i, per això, podem trobar diferents cartografies. Entre 
aquestes cal destacar, a més de l’explicada ací, la que recull l’Inven-
tari Nacional d’Erosió de Sòls (INES). 

La representació en Unitats Ambientals homogènies permet visua-
litzar l’estat i dimensió del procés (Erosió Actual) i la seua possible 
evolució en el cas més desfavorable (Erosió Potencial). L’Erosió Ac-
tual representada en la cartografia està tipificada aplicant l’Equació 
Universal de Pèrdua de Sòl USLE de Wischmeier i Smith, modifica-
da per Rubio (1984) per al nostre entorn. Aquest mètode paramètric 
expressa la pèrdua de sòl (A) en Tm/ha/any com a producte dels fac-
tors Agressivitat Climàtica (R), Erosionabilitat del Sòl (K), Topografia 
(LS), Cobertura vegetal (C) i Pràctiques de Conservació (P).

Els cinc rangs de 0-7 fins a >100 Tm/ha/anys presentats en la lle-
genda tipifiquen el Grau o Classe d’erosió des de Molt baixa (1) a 
Molt alta (5), completant el territori les àrees No quantificables, per 
estar els sòls denudats, i les No quantificades de platges i marjals, 
ja que no hi ha erosió hídrica en aquests 
casos. 

Els factors més importants en la distri-
bució de les Classes d’erosió en la Co-
munitat Valenciana són la topografia, la 
coberta vegetal i l’agressivitat climàtica, 
mentre que la resta de factors actuen en 
menor mesura.

Les Classes d’Erosió Molt baixa i Baixa 
ocupen el 11,6% i 29,7% respectiva-
ment. Es localitzen en fisiografies planes 
o ondulades en les zones costaneres o 
les valls i planícies interiors. A la provín-
cia de Castelló en valls litorals i prelito-
rals dels rius més importants. A la pro-
víncia de València a les Comarques de 
L’Horta, Ribera Baixa, Camp de Túria, La 
Vall d´Albaida, o La Plana d’Utiel-Reque-
na. Al Sud de la província d’Alacant les 
hortes del Vinalopó i Baix Segura. Quan 

en relleus més abruptes es donen aquests baixos graus d’erosió, la 
responsable és la densa vegetació.

També en la Classe Moderada (25% ocupació), en unitats en to-
pografies desfavorables, és la cobertura vegetal el factor protector 
determinant, com es veu en el sector oriental del Racó d’Ademuz, 
les comarques interiors de l´Alacantí i la Marina Baixa o àrees de la 
Canal de Navarrés o Foia de Buñol no afectades per incendis.

Les taxes més altes d’erosió, Classes 4 i 5 i Fase lítica, superen el 
30% d’ocupació. Es localitzen en les alineacions muntanyenques 
de la Comunitat Valenciana quan el percentatge de vegetació és 
escàs. També pertanyen a aquestes Classes àrees amb valors de R 
superiors a 300 de les comarques del Comtat, La Marina o la Safor.

El contrast climàtic estacional de gran agressivitat, la falta de vege-
tació, el relleu abrupte i la freqüència de materials poc consolidats 
i impermeables són els factors que condicionen formacions edà-
fiques en fràgil equilibri amb l’ecosistema. Si l’acció antròpica, a 
través de la desforestació, principalment mitjançant incendis i tales, 
remoció de cobertura vegetal, rompuda o sobrepastura, modifica 
inadequadament aquestes característiques naturals, el resultat és 
l’existència de sòls afectats per processos erosius per pèrdua, dis-
minució de la profunditat efectiva, alteració o pèrdua de matèria or-
gànica, disminució de la fertilitat o degradació d’horitzons humífers.

Assut de Sant Joan, al riu Montnegre, a la Comarca de L’Alacantí • Foto: Miguel Lorenzo
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En la caracterització del procés de degradació del sòl per erosió hídri-
ca és de gran utilitat conéixer la seua evolució davant diferents afec-
cions territorials que suposen la desaparició de la coberta vegetal. 
L’Erosió Potencial de cada Unitat Ambiental del Mapa s’ha tipificat, 
igual que en l’Erosió Actual, utilitzant l’Equació Universal de Pèrdua 
de Sòl. En aquest cas, assignant a cada Unitat el valor hipotètic més 
desfavorable del paràmetre C. D’aquesta manera prediuen les pèr-
dues de sòl si cessara el paper protector de la coberta vegetal.

La distribució de l’erosió potencial en la Comunitat Valenciana re-
flecteix que més del 60% de la superfície resultaria afectada de 
manera greu pels processos erosius en el cas hipotètic que desapa-
reguera dràsticament la coberta vegetal mentre i no es recuperara. 
La distribució de la gravetat del procés mostra que, a excepció de 
les àrees costaneres planes i les valls i altiplans. que mantindrien 
les taxes de pèrdua de sòl tolerables, les zones d’interior de relleu 
abrupte desenvoluparien processos erosius greus o molt greus.

Les Classes d’erosió més baixes (Classes 1 i 2) passarien a ocu-
par menys del 20% del territori, incrementant-se, sobretot, el risc 
d’erosió en les de major pendent i en les del factor K d’erosionabi-
litat del sòl més elevat.

En la Comunitat Valenciana les àrees pertanyents a la Classe 3 
(Moderada) ocupen una extensió menor del 15%. Provenen majori-
tàriament d’aquelles unitats amb Erosió Actual Baixa o Molt baixa, 
mentre que les unitats d’Erosió Actual Moderada passen a Classe 
Molt alta.

La Classe 4 d’Erosió hídrica Potencial disminueix respecte al per-
centatge que ocupa en l’actual, perquè les seues unitats, al no 
tindre cobertura, aconsegueixen el grau màxim d’Erosió Potencial 
incrementant, així mateix, el percentatge de la Classe 5 que acon-
segueix finalment el 50% de la superfície.

És interessant realitzar la comparativa entre la distribució de cada 
Classe d’Erosió Actual i les diferents Classes d’Erosió Potencial que 
s’aconsegueixen en desaparéixer la vegetació. En la gràfica 1, l’eix 

d’ordenades indica les Classes d’Erosió Actual, i el d’abscisses els 
percentatges (per colors) del grau d’Erosió Potencial que aconse-
gueix cadascuna d’aquestes Classes. Aquesta representació cons-
titueix una manera d’expressar el major o menor risc d’erosió se-
gons siga major o menor la diferència entre tots dos valors i mostra 
la necessitat de protecció de les àrees on major siga la diferència o 
bé, la prioritat d’actuació quan totes dues siguen elevades.

La coberta vegetal és, en la Comunitat Valenciana, el factor de més 
rellevància en la determinació de la pèrdua de sòl per erosió hídri-
ca quan utilitzem el model USLE per al càlcul de l’erosió potencial. 
Les causes són l’abandó dels usos tradicionals tant en àrees rurals 
d’interior com de cultius de secà, el deteriorament de bancals i la 
pèrdua de valor del bosc mediterrani com a font de recursos amb la 
desaparició de les pràctiques de silvicultura tradicional i de prevenció 
d’incendis. La conseqüència és la proliferació d’escenaris que mos-
tren situacions encadenades que disminueixen o eliminen la cober-
ta vegetal i afavoreixen la intensificació dels processos erosius. En 
aquests casos es produeix un augment de l’escolament superficial, 
en incrementar-se la superfície de sòl nu, la qual cosa, unida al règim 
de precipitacions torrencials de la nostra Comunitat, accelera la pèr-
dua de sòl i provoca la desertificació en l’àmbit mediterrani.

Ester Carbó Valverde 
Universitat de València

13 
Erosió potencial 
de la Comunitat Valenciana
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1. Divisió Comarcal i Municipal de la Comunitat Valenciana
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XXVI. El Comtat
01. Agres
02. Alcosser
03. Alcoleja
04. Alfafara
05. Almudaina
06. L’Alqueria d’Asnar
07. Balones
08. Benasau
09. Beniarrés
10. Benilloba
11. Benillup
12. Benimarfull
13. Benimassot
14. Cocentaina
15. Fageca
16. Famorca
17. Gaianes
18. Gorga
19. Millena
20. Muro de Alcoy
21. L’Orxa
22. Planes
23. Quatretondeta
24. Tollos

I. Els Ports
01. Castellfort
02. Cinctorres
03. Forcall
04. Herbers
05. La Mata
06. Morella
07. Olocau del Rey
08. Palanques
09. Portell de Morella
10. Todolella
11. Vallibona
12. Villores
13. Zorita del Maestrazgo

II. Els Baix Maestrat
01. Alcalà de Xivert
02. Benicarló
03. Càlig
04. Canet lo Roig
05. Castell de Cabres
06. Cervera del Maestre
07. La Jana
08. Peñíscola
09. La Pobla de Benifassà
10. Rossell
11. LA Salzadella
12. San Rafael del Río
13. Sant Jordi
14. Sant Mateu
15. Santa Magdalena de Pulpis
16. Traiguera
17. Vinaròs
18. Xert

III. L’Maestrat
01. Albocàsser
02. Ares del Maestrat
03. Benasal
04. Catí
05. Culla
06. Tírig
07. La Torre d’en Besora
08. Vilar de Canes
09. Vilafranca

IV. La Plana Alta
01. Almassora
02. Benicàssim
03. Benlloc
04. Borriol
05. Cabanes
06. Castelló de la Plana
07. Les Coves de Vinromà
08. Orpesa
09. La Pobla Tornesa
10. Sant Joan de Moró
11. La Serratella
12. Sierra Engarcerán
13. La Torre d’en Doménec
14. Torreblanca
15. Vall d’Alba
16. Vilafamés
17. Vilanova d’Alcolea

V. L’Alcalatén
01. L’Alcora
02. Atzeneta del Maestrat
03. Benafigos
04. Costur
05. Figueroles
06. Llucena
07. Les Useres
08. Vistabella del Maestrat
09. Xodos

VI. El Alto Mijares
01. Arañuel
02. Argelita
03. Ayódar
04. Castillo de Villamalefa
05. Cirat
06. Cortes de Arenoso
07. Espadilla
08. Fanzara
09. Fuente la Reina
10. Fuentes de Ayódar
11. Ludiente
12. Montán
13. Montanejos
14. Puebla de Arenoso
15. Toga
16. Torralba del Pinar
17. Torrechiva
18. Vallat
19. Villahermosa del Río
20. Villamalur
21. Villanueva de Viver
22. Zucaina

VII. La Plana Baixa
01. Aín
02. Alcudia de Veo
03. Alfondeguilla
04. Almenara
05. Les Alqueríes
06. Artana
07. Betxí
08. Burriana
09. Xilxes
10. Eslida
11. La Llosa
12. Moncofa
13. Nules
14. Onda
15. Ribesalbes
16. Suera
17. Tales
18. La Vall d’Uixó
19. Vila-real
20. La Vilavella

VIII. El Alto Palancia
01. Algimia de Almonacid
02. Almedíjar
03. Altura
04. Azuébar
05. Barracas
06. Bejís
07. Benafer
08. Castellnovo
09. Caudiel
10. Chóvar
11. Gaibiel
12. Geldo
13. Higueras
14. Jérica
15. Matet
16. Navajas
17. Pavías
18. Pina de Montalgrao
19. Sacañet
20. Segorbe
21. Soneja
22. Sot de Ferrer
23. Teresa
24. Torás
25. El Toro
26. Vall de Almonacid
27. Viver

IX. El Camp de Morvedre
01. Albalat dels Tarongers
02. Alfara de la Baronia
03. Algar de Palancia
04. Algimia de Alfara
05. Benavites
06. Benifairó de les Valls
07. Canet d’en Berenguer
08. Estivella
09. Faura
10. Gilet
11. Petrés
12. Quart de les Valls
13. Quartell
14. Sagunt
15. Segart
16. Torres Torres

X. El Rincón de Ademuz
01. Ademuz
02. Casas Altas
03. Casas Bajas
04. Castielfabib
05. Puebla de San Miguel
06. Torrebaja
07. Vallanca

XI. La Serranía
01. Alcublas
02. Alpuente
03. Andilla
04. Aras de los Olmos
05. Benagéber
06. Bugarra
07. Calles
08. Chelva
09. Chulilla
10. Domeño
11. Gestalgar
12. Higueruelas
13. Loriguilla
14. Losa del Obispo
15. Pedralba
16. Sot de Chera
17. Titaguas
18. Tuéjar
19. Villar del Arzobispo
20. La Yesa

XII. El Camp de Túria
01. Benaguasil
02. Benissanó
03. Bétera
04. Casinos
05. L’Eliana
06. Gátova
07. Llíria
08. Marines
09. Náquera
10. Olocau
11. La Pobla de Vallbona
12. Riba-roja de Túria
13. San Antonio de Benagéber
14. Serra
15. Vilamarxant
16. Domeño
17. Loriguilla

XIII. L’Horta Nord
01. Albalat dels Sorells
02. Alboraia
03. Albuixech
04. Alfara del Patriarca
05. Almàssera
06. Bonrepòs i Mirambell
07. Burjassot
08. Emperador
09. Foios
10. Godella
11. Massalfassar
12. Massamagrell
13. Meliana
14. Moncada
15. Museros
16. Paterna
17. La Pobla de Farnals
18. Puçol
19. El Puig de Santa Maria
20. Rafelbunyol
21. Rocafort
22. Tavernes Blanques
23. Vinalesa

XIV. L’Horta Sud
01. Alaquàs
02. Albal
03. Alcàsser
04. Aldaia
05. Alfafar
06. Benetússer
07. Beniparrell
08. Catarroja
09. Llocnou de la Corona
10. Manises
11. Massanassa
12. Mislata
13. Paiporta
14. Picanya
15. Picassent
16. Quart de Poblet
17. Sedaví
18. Silla
19. Torrent
20. Xirivella

XV. València
01. València

XVI. La Plana de Utiel-Requena
01. Camporrobles
02. Caudete de las Fuentes
03. Chera
04. Fuenterrobles
05. Requena
06. Sinarcas
07. Utiel
08. Venta del Moro
09. Villargordo del Cabriel

XVII. La Hoya de Buñol-Chiva
01. Alborache
02. Buñol
03. Cheste
04. Chiva
05. Dos Aguas
06. Godelleta
07. Macastre
08. Siete Aguas
09. Yátova

XVIII. La Ribera Alta
01. Alberic
02. Alcàntera de Xúquer
03. L’Alcúdia
04. Alfarp
05. Algemesí
06. Alginet
07. Alzira
08. Antella
09. Beneixida
10. Benifaió
11. Benimodo
12. Benimuslem
13. Carcaixent
14. Càrcer
15. Carlet
16. Catadau
17. Cotes
18. L’Énova
19. Gavarda
20. Guadassuar
21. Llombai
22. Manuel
23. Masalavés
24. Montroi
25. Monserrat
26. La Pobla Llarga
27. Rafelguaraf
28. Real
29. Sant Joanet
30. Sellent
31. Senyera
32. Sumacàrcer
33. Tous
34. Turís
35. Castelló

XIX. La Ribera Baixa
01. Albalat de la Ribera
02. Almussafes
03. Benicull de Xúquer
04. Corbera
05. Cullera
06. Favara
07. Fortaleny
08. Llaurí
09. Polinyà de Xúquer
10. Riola
11. Sollana
12. Sueca

XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
01. Ayora
02. Cofrentes
03. Cortes de Pallás
04. Jalance
05. Jarafuel
06. Teresa de Cofrentes
07. Zarra

XXI. La Canal de Navarrés
01. Anna
02. Bicorp
03. Bolbaite
04. Chella
05. Enguera
06. Millares
07. Navarrés
08. Quesa

XXII. La Costera
01. L’Alcúdia de Crespins
02. Barxeta
03. Canals
04. Cerdà
05. Estubeny
06. La Font de la Figuera
07. El Genovés
08. La Granja de la Costera
09. Llanera de Ranes
10. Llocnou d’en Fenollet
11. La Llosa de Ranes
12. Moixent
13. Montesa
14. Novetlè
15. Rotglà i Corberà
16. Torrella
17. Vallada
18. Vallés
19. Xàtiva

XXIII. La Vall d’Albaida
01. Agullent
02. Aielo de Malferit
03. Aielo de Rugat
04. Albaida
05. Alfarrasí
06. Atzeneta d’Albaida
07. Bèlgida
08. Bellús
09. Beniatjar
10. Benicolet
11. Benigànim
12. Benissoda
13. Benissuera
14. Bocairent
15. Bufali
16. Carrícola
17. Castelló de Rugat
18. Fontanars dels Alforins
19. Guadasequies
20. Llutxent
21. Montaverner
22. Montitxelvo
23. L’Olleria
24. Ontinyent
25. Otos
26. El Palomar
27. Pinet
28. La Pobla del Duc
29. Quatretonda
30. Ráfol de Salem
31. Rugat
32. Salem
33. Sempere
34. Terrateig

XXIV. La Safor
01. Ador
02. Alfauir
03. Almiserà
04. Almoines
05. L’Alqueria de la Comtessa
06. Barx
07. Bellreguard
08. Beniarjó
09. Benifairó de la Valldigna
10. Beniflá
11. Benirredrà
12. Castellonet de la Conquesta
13. Daimús
14. La Font d’En Carròs
15. Gandia
16. Guardamar de la Safor
17. Llocnou de Sant Jeroni
18. Miramar
19. Oliva
20. Palma de Gandía
21. Palmera
22. Piles
23. Potríes
24. Rafelcofer
25. Real de Gandia
26. Ròtova
27. Simat de la Valldigna
28. Tavernes de la Valldigna
29. Villalonga
30. Xeraco
31. Xeresa

XXV. L’Alcoià
01. Alcoi
02. Banyeres de Mariola
03. Benifallim
04. Castalla
05. Ibi
06. Onil
07. Penàguila
08. Tibi

XXVII. La Marina Alta
01. L’Atzúbia
02. Alcalalí
03. Beniarbeig
04. Benidoleig
05. Benigembla
06. Benimeli
07. Benissa
08. Calp
09. Castell de Castells
10. Dénia
11. Gata de Gorgos
12. Llíber
13. Murla
14. Ondara
15. Orba
16. Parcent
17. Pedreguer
18. Pego
19. El Poble Nou de Benitatxell
20. Els Poblets
21. El Ràfol d’Almúnia
22. Sagra
23. Sanet y Negrals
24. Senija
25. Teulada
26. Tormos
27. La Vall d’Alcalà
28. La Vall de Gallinera
29. La Vall de Laguar
30. Vall de Ebo
31. El Verger
32. Xàbia
33. Xaló

XXVIII. La Marina Baixa
01. L’Alfàs del Pi
02. Altea
03. Beniardá
04. Benidorm
05. Benifato
06. Benimantell
07. Bolulla
08. Callosa d’en Sarrià
09. El Castell de Guadalest
10. Confrides
11. Finestrat
12. La Nucia
13. Orxeta
14. Polop
15. Relleu
16. Sella
17. Tárbena
18. La Vila Joiosa

XXIX L’Alacantí
01. Agost
02. Aigües
03. Alacant
04. Busot
05. El Campello
06. Mutxamel
07. Sant Joan d’Alacant
08. Sant Vicent del Raspeig
09. La Torre de les Maçanes
10. Xixona

XXX. L’Alt Vinalopó/
El Alto Vinalopó
01. Beneixama
02. Biar
03. El Camp de Mirra
04. Cañada
05. Salinas
06. Sax
07. Villena

XXXI. El Vinalopó Mitjà/
El Vinalopó Medio
01. Algueña
02. Aspe
03. Elda
04. Hondón de las Nieves
05. Hondón de los Frailes
06. Monforte del Cid
07. Monòver
08. Novelda
09. Petrer
10. El Pinós
11. La Romana

XXXII. El Baix Vinalopó
01. Crevillent
02. Elx
03. Santa Pola

XXXIII. El Baix Segura/
La Vega Baja
01. Albatera
02. Algorfa
03. Almoradí
04. Benejúzar
05. Benferri
06. Benijófar
07. Bigastro
08. Callosa de Segura
09. Catral
10. Cox
11. Daya Nueva
12. Daya Vieja
13. Dolores
14. Formentera del Segura
15. Granja de Rocamora
16. Guardamar del Segura
17. Jacarilla
18. Los Montesinos
19. Orihuela
20. Pilar de la Horadada
21. Rafal
22. Redován
23. Rojales
24. San Fulgencio
25. San Isidro
26. San Miguel de Salinas
27. Torrevieja

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Joaquín Martín Cubas
Universitat de València

1 
Divisió Comarcal i Municipal 
de la Comunitat Valenciana

A escala local la Comunitat Valenciana s’organitza mitjançant la 
seua divisió en municipis i comarques, si bé aquestes últimes no 
són pròpiament ens públics territorials, sinó meres divisions funcio-
nals per a la prestació d’alguns serveis per part de l’administració 
autonòmica.

Al nostre país, la Constitució i les lleis de règim local configuren el 
municipi com a entitat de primer nivell per al govern local, i a les 
restants entitats locals com a organitzacions de segon nivell que 
tenen una actuació d’execució subsidiària. Malgrat la possibilitat de 
crear comarques per llei autonòmica, mai s’ha procedit a constituir 
aquest tipus d’ens i s’ha preferit l’opció més flexible de l’agrupació 
voluntària de municipis, ja es tracte de mancomunitats o consorcis. 
De fet, l’actual Llei 21/2018, de 16 d’octubre, potència el paper de 
les mancomunitats de municipis com a factor de desenvolupament 
en determinades zones, creant i fomentant la figura de les manco-
munitats d’àmbit comarcal destinades a la reactivació econòmica i 
demogràfica d’aquests àmbits territorials.

La distribució territorial de municipis i comarques en la Comunitat 
Valenciana es resumeix en les següents xifres: hi ha 542 municipis, 
distribuïts a nivell provincial entre Alacant (141), Castelló (135) i Valèn-
cia (266), que representen el 26%, 24,9% i 49,1%, respectivament.

Cal assenyalar l’acumulació residencial en ciutats de grandària mi-
tjana i gran, normalment radicades prop de la línia de la costa amb 
tres nuclis d’especial aglomeració (València, Alacant-Elx i Castelló) 

i una extensa franja de municipis a l’interior 
valencià, especialment a les províncies de 
Castelló i València, que compten amb una 
escassa població. 
Entre les fórmules de col·laboració dels mu-
nicipis destaquen:

A. Mancomunitats: en 2020, existeixen 62 
mancomunitats constituïdes (25 a Alacant, 
9 a Castelló i 28 a València). La major part 
dels municipis de la Comunitat formen part 
d’alguna mancomunitat i molts d’ells pertan-
yen alhora a més d’una. Les finalitats més 
freqüents són proveïment d’aigua i gestió 
de residus (medi ambient), serveis socials i 
ocupació, i promoció turística, cultural i es-
portiva.

B. Consorcis: tots els municipis de la Co-
munitat Valenciana formen part d’algun con-
sorci i la major part de diversos. Els més 
estesos són els consorcis provincials de 

prevenció d’incendis i salvament i els d’execució del Pla Zonal de 
Residus corresponent. Són també freqüents els de gestió i proveï-
ment d’aigua, gestió forestal o ocupació i promoció econòmica.

Processos i reptes actuals per al govern local. Principals reptes en 
l’actualitat del govern local en la Comunitat Valenciana:

	 •	Una	adequada	planificació	del	territori	per	a	aconseguir	la	màxi-
  ma eficiència en l’execució dels plans, programes i projectes 
  que la desenvolupen, especialment la millora de la Infraestruc-
  tura Verda; la millor adequació de prestació de serveis al siste-
  ma d’assentaments; la millora de les infraestructures, tant de 
  mobilitat (carreteres, ferrocarril, ports i aeroports) com les bà-
  siques (residus, hidràuliques, energètiques i de telecomunica-
  cions). Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, aprova-
  da per Decret del Consell 1/2011, de 13 de gener.

	 •	L’aprovació	de	l’Agenda	Urbana	Valenciana	que,	d’acord	amb	
  l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, servisca 
  de guia per al conjunt de polítiques urbanes en la Comunitat 
  Valenciana.

	 •	La	lluita	contra	la	despoblació	que	afecta	a	determinades	co-
  marques d’interior de la Comunitat Valenciana i la seua conse-
  güent dinamització social i econòmica. 

	 •	Finalment	 i	 no	 menys	 important,	 la	 millora	 del	 finançament		
  dels ens locals valencians des de l’Estat i des de la Generalitat 
  per a l’adequat compliment de les seues competències.

Elx, capital del Baix Vinalopó • Foto: Estepa
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NUCLIS DE POBLACIÓ
NOMBRE D’HABITANTS

1. Vinaròs
2. Benicarló
3. Benicàssim
4. L’Alcora
5. Castelló de la Plana
6. Onda
7. Almassora
8. Vila-real
9. Borriana
10. Nules
11. Sagunt
12. Llíria
13. Puçol
14. Massamagrell
15. Moncada
16. Godella
17. Meliana
18. Paterna
19. Burjassot
20. Alboraia
21. Benaguasil
22. La Pobla de Vallbona
23. Bétera
24. L’Eliana
25. Riba-Roja de Túria
26. Manises
27. Quart de Poblet
28. Mislata
29. Aldaia
30. Alaquàs
31. Xirivella
32. Torrent
33. Picanya
34. Paiporta
35. Benetússer
36. Sedaví
37. Alfafar
38. Massanassa
39. Albal

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

40. Utiel
41. Requena
42. Chiva
43. Picassent
44. Silla
45. Benifaió
46. Alginet
47. Carlet
48. L’Alcúdia
49. Algemesí
50. Sueca
51. Cullera
52. Alberic
53. Alzira
54. Carcaixent
55. Tavernes de la Valldigna
56. Xàtiva
57. Gandia
58. Canals
59. Ontinyent

60. Oliva
61. Pego
62. Alcoi
63. Cocentaina
64. Dénia
65. Villena
66. Sax
67. Castalla
68. Ibi
69. Xàbia
70. Teulada
71. Benissa
72. Calp
73. Altea
74. La Nucia
75. L’Alfàs del Pi
76. Benidorm
77. La Vila Joiosa
78. Monòver
79. Elda

80. Petrer
81. Novelda
82. Aspe
83. El Campello
84. Mutxamel
85. San Joan d’Alacant
86. San Vicent del Raspeig
87. Alacant
88. Albatera
89. Crevillent
90. Elx
91. Santa Pola
92. Callosa de Segura
93. San Fulgencio
94. Almoradí
95. Rojales
96. Guardamar del Segura
97. Torrevieja
98. Orihuela
99. Pilar de la Horadada
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Universitat de València

2 
Població Municipal 
de la Comunitat Valenciana. 
2021

L’organització del territori està condicionada pel sistema de nuclis 
de població, en particular, i el sistema urbà, canalitzador dels prin-
cipals processos territorials, tant econòmics com demogràfics, so-
cials, culturals i mediambientals.

El conjunt de municipis de la Comunitat Valenciana, 542, es carac-
teritza per la seua heterogeneïtat. D’una banda, perquè el ventall 
de nuclis és molt divers. Hi ha en la Comunitat Valenciana 99 ciu-
tats, és a dir, que superen els 10.000 habitants, llindar referent de 
l’Institut Nacional d’Estadística INE. Entre 5.000 i 10.000 trobem 57 
municipis (10,5% del total); entre 1.000 i 5.000, 171 (31,5%); i 215 
municipis amb menys de 1.000 habitants (40% aproximadament). 
D’altra banda perquè la implantació territorial no és homogènia. Tot 
al contrari. Les principals aglomeracions urbanes es localitzen en-
torn de les capitals provincials: l’Àrea Metropolitana de València; 
Castelló i el seu entorn urbà immediat; i la conurbació formada per 
Alacant i Elx i els municipis pròxims.

Si analitzem la distribució del centenar de ciutats de la Comunitat 
Valenciana, els municipis que tenen més de 10.000 habitants (18% 
del total), ens permet identificar l’organització territorial del sistema 
urbà valencià. De manera sintètica es pot diferenciar:

A. Un eix litoral, de nord a sud, que s’estén des de Vinaròs a Pilar de 
 la Horadada, en el qual s’inclouen les tres aglomeracions urba-
 nes identificades amb les capitals provincials.

B. La segona corona metropolitana de València, que recull els 
 municipis de Camp de Túria, la Foia de Buñol-Chiva i la Ribera.

C.  L’eix de la A-3, València direcció a Madrid (la Plana d’Utiel-Requena).
 
D. L’eix interior, de nord a sud, entre València, Alzira, Xàtiva, Ontin-
 yent, Alcoi i Alacant.

E.  El sistema territorial difús a les comarques alacantines de l’Alt, 
 Mitjà i Baix Vinalopó, així com la 
 Vega Baixa-Baix Segura.

La resta del territori està caracteritzat 
per un predomini de nuclis rurals, molt 
heterogenis entre ells, des de pobles 
en processos de despoblació, a po-
bles que exerceixen la capitalitat co-
marcal. Des del punt de vista geogrà-
fic ens referim a l’interior de Castelló, 
de València i el sector de la Muntanya 
Alacantina.

L’actual situació és conseqüència d’un 
procés històric de configuració de les 
ciutats de la Comunitat Valenciana, en 
particular, a partir del segle XX:  

A. El procés d’industrialització i el desenvolupament turístic acce-
 leren els corrents migratoris, de les comarques de l’interior així 
 com d’altres regions espanyoles. El factor principal és la deman
 da de mà d’obra.

B. Durant les últimes dècades no ha cessat l’èxode rural, al qual 
 s’han sumat els centenars de milers d’estrangers procedents 
 d’Europa, Llatinoamèrica i el Magreb.

C. Un procés d’urbanització localitzat en les àrees anteriorment 
 enumerades: litoral de la Comunitat Valenciana, eix interior entre 
 València i Alacant, i sector urbà difús a Alacant. La urbanització 
 ha anat adquirint diversos models d’ocupació del territori, a me-
 sura que la demanda de sòl es va incrementar: major densifica-
 ció en els nuclis urbans, ocupació de les perifèries urbanes, ex-
 pansió de les urbanitzacions de primera residència, etc.

D. De la mateixa manera s’ha mantingut el declivi i reculada de la po- 
 blació i del poblament rurals. S’estima que uns 180 municipis de la 
 Comunitat Valenciana estan en risc de despoblació en l’actualitat.

El procés d’urbanització valencià ha donat lloc a ciutats de diversos 
formats paisatgístics, perquè les funcions que s’exercien llavors, 
així com les actuals, han anat modelant el paisatge urbà. D’aquesta 
manera trobem en el territori: 
a.  ciutats històriques i patrimonials, fins i tot emmurallades, 
 amb restes de fortificacions i altres construccions;
b. ciutats agràries, condicionades per una florent agricultura 
 comercial exportadora;
c.  ciutats industrials, on l’activitat factorial ha sigut el factor singular 
 (tèxtil, ceràmica, calçat, etc.);
d. ciutats turístiques, influenciades per la construcció 
 d’apartaments i hotels; 
e. ciutats portuàries, on l’activitat marítima va condicionar 
 fins i tot el plànol urbà o dels graus.

Alcoi, ciutat industrial capital de L’Alcoià • Foto: Miguel Lorenzo
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MANCOMUNITATS
Intermunicipal Barrio del Cristo 
Aldaia-Quart de Poblet

de la Baronia

de les Valls

de la Ribera Alta

Intermunicipal d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, 
Cotes i Sellent per a l’Abastiment d’Aigües
Potables i Altres Serveis

de l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joan
de l’Ènova, Senyera y Castelló

“la Vall dels Alcalans”

del Marquesat

de Municipis de la Safor

“El Tejo”

de la Canal de Navarrés

del Carraixet

“la Costera-Canal”

de Municipis de la Vall d’Albaida

de la Bonaigua

“Font de la Pedra”

“L’Alcoià i El Comtat”

de Servicios Sociales Mariola

de Serveis Socials i Turisme de Pego,
l’Atzúvia i les Valls

de la Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna

de Servicios Sociales y de Carácter Cultural
de Callosa d’En Sarrià, Polop, Tàrbena, Bolulla,
Benimantell, Confrides, el Castell de Guadalest,
Benifato y Beniardá

“El Xarpolar”

Intermunicipal Vall del Pop

Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta

de Serveis Socials de la Marina Alta

Intermunicipal “La Rectoria”

de Calpe, Murla y Vall de Laguar-Pozo Lucifer

Intermunicipal de Vall de Laguar y Orba

Intermunicipal “Foia de Castalla”

Intermunicipal del Valle del Vinalopó-
Intermunicipal de la Vall del Vinalopó

de Servicios Beneixama, Campo de Mirra y Cañada

de la Vid y el Mármol

de l’Alacantí/Mancomunitat de l’Alacantí

de Servicios de Promoción Económica Vega Baja

para la depuración de aguas residuales
del margen izquierdo del Segura-Vega Baja

para la depuración de aguas residuales 
del margen izquierdo final del Segura, 
de la Comarca de la Vega Baja

de Municipios “Bajo Segura”

municipal de la estación depuradora de aguas 
residuales, margen derecha del Río Segura

La Vega

Municipis no mancomunats

“Castelló Nord”

“Baix Maestrat”

Comarcal Els Ports

“Alt Maestrat”

“Plana Alta”

Intermunicipal del Alto Mijares

L’Alcalatén-Alto Mijares

Espadán-Mijares

Intermunicipal del Alto Palancia

Penyagolosa Pobles del Nord

Camp de Túria

del Interior Tierra del Vino

“la Serranía”

Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva

del Alto Turia

de Municipios “Rincón de Ademuz”

Intermunicipal Albalat
de la Ribera-Polinyà de Xúquer

de la Ribera Baixa

de l’Horta Nord

Intermunicipal de l’Horta Sud

de la Valldigna
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3 
Mancomunitats 
de la Comunitat Valenciana. 
2021

“Les mancomunitats són associacions voluntàries de municipis que 
es constitueixen per a gestionar o executar plans, realitzar projec-
tes i obres o prestar serveis de la seua competència als ciutadans, 
acostant-los a l’administració i potenciant un desenvolupament so-
cial i econòmic sostenible, equilibrat i igualitari d’aquests municipis 
i els seus respectius territoris.” Article 2, Llei 21/2018, de 16 d’oc-
tubre, de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Les mancomunitats, tant d’interés comarcal com de prestació de 
serveis, són ens considerats entitats locals, que podran prestar ser-
veis i gestionar activitats d’àmbit supramuncipal i assumir compe-
tències delegades per altres administracions públiques. 

La Generalitat Valenciana facilitarà assessorament i suport a les 
mancomunitats d’àmbit comarcal. Les mancomunitats de serveis 
estan simplificades, adaptades a la realitat dels serveis prestats. 
L’article 12 recull els requisits per a la qualificació d’àmbit comarcal: 

a. en els seus estatuts han d’assumir la gestió mancomunada;
b. tindre en plantilla personal propi funcionari; 
c. protagonisme de les demarcacions territorials; 
d. gestió de serveis públics d’almenys la meitat 
 dels municipis associats.

La Generalitat Valenciana mantindrà línies de finançament per a 
mancomunitats d’àmbit comarcal, amb caràcter anual, a través de 
la llei de pressupostos de la Generalitat. De la mateixa manera les 
Diputacions provincials col·laboren i han d’articular una col·labora-
ció permanent, estable. Totes dos institucions, Generalitat i Diputa-
cions Provincials, fomentaran la participació de les mancomunitats 
en els seus respectius programes i plans territorials.

Les mancomunitats. Implantació territorial.
Comptabilitzem un total de 61 mancomunitats en la Comunitat Va-
lenciana, distribuïdes de manera homogènia entre les províncies de 
València (26) i Alacant (25), mentre que a la província de Castelló 
només hi trobem 10. Crida l’atenció que un bon nombre de muni-
cipis no pertanyen a cap mancomunitat, i representen aproxima-
dament el 17%. En termes generals, es troben en el litoral cas-
tellonenc i alguns territoris alacantins. En el cas de la província de 
Castelló ascendeixen a 40, de 135, la qual cosa suposa un 29%. A 
la província d’Alacant, 28 de 241, és a dir, el 19% dels ajuntaments 
no estan mancomunats. I en el cas de València, 24 de 266, la qual 
cosa representa un 9%.

Com es recull en la representació cartogràfica diverses de les man-
comunitats es caracteritzen per una implantació comarcal. No obs-
tant això, en altres casos, es tracta d’associacions supramunicipals 
d’escassos municipis, creades per a uns serveis determinats.

De l’anàlisi de la composició de les mancomunitats es desprén que 
alguns ajuntaments pertanyen a més d’una agrupació supramunici-
pal, a causa de la diversitat de serveis oferits per les mancomunitats.

El procés de fundació de noves mancomunitats o la modificació 
d’aquestes, per la incorporació o abandó d’ajuntaments, és conti-
nu. Per exemple, la comarca de la Vall de Cofrentes-Ayora, durant 
diversos anys sense mancomunitat, comptarà amb ella a principis 
de 2022.

En definitiva, el fet mancomunat d’ajuntaments en la Comunitat Va-
lenciana es troba molt assentat al territori, de manera que el 83% 
dels municipis estan mancomunats, un total de 450 dels 542.

Ontinyent, seu de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida • Foto: Miquel Francés



4. Xarxa bàsica de carreteres de la Comunitat Valenciana

Font: http://www.citma.gva.es, Instituto Geográfico Nacional i Puertos del Estado • Temàtica: Comunicacions • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Carme Sanchis Deusa 
Universitat de València

4 
Xarxa bàsica de carreteres 
de la Comunitat Valenciana

En la xarxa de carreteres valencianes la part substancial és el llarg 
eix de direcció meridiana, gran col·lector del trànsit de pas i del 
generat per l’intens poblament i la gran concentració econòmica 
que s’hi adhereix. Del nostre territori allargassat ja està encunyada 
l’expressió: “un país, un camí”. De l’eix mediterrani dimanen uns 
eixos que s’endinsen per les terres interiors valencianes cap a la 
Depressió de l’Ebre i la Meseta.  Sent aquest l’esquema bàsic de 
les que són quasi al mateix temps les principals vies extra i intra 
valencianes. A una escala més gran  la xarxa assoleix major o menor 
complexitat en les diverses parts del territori a causa de diversos 
factors, entre els quals: el medi físic (major facilitat de trànsit a tra-
vés de les planícies que no de les àrees muntanyenques), la distri-
bució de la població, l’activitat econòmica i el propi sistema urbà. 

La xarxa està composta per carreteres de diversa titularitat (Estat, 
Generalitat i Diputacions), que acompleixen diverses funcions, i té 
una estructura jerarquitzada dins d’un sistema de transport on els 
punts de trencament de càrrega (port de València, aeroport d’Ala-
cant, etc.) juguen un paper essencial. L’eix mediterrani és el pre-
eminent perquè ens connecta amb Europa i és un dels principals 
col·lectors de trànsit nacional i internacional. D’aquest deriven els 
que enllacen l’Àrea Metropolitana i portuària de València amb Madrid 
i el d’Alacant també amb Madrid. Cal afegir-hi el d’Aragó per la Vall 
del Palància.

Una part dels eixos esmentats formaren part de la planificació de 
finals del XVIII. Per la qual va ser construït el Nou Camí Reial de 
Madrid a València, per la Vall de Montesa, i la seua prolongació a 
Barcelona, i el ramal a Alacant, per la Vall del Vinalopó (reproduïren 
a grans trets l’itinerari seguit per la Via Augusta, la principal ruta de 
la Hispania romana). La planificació posterior vingué a confirmar la 
preeminència d’aquestes rutes. La Llei de Carreteres de l’Estat de 
1857 i el Pla General de 1860 establiren un ordre jeràrquic atenent 
uns principis establerts. En el nostre territori les carreteres de pri-
mer ordre foren les següents: Molins de Rei (Barcelona) a València 
i de València a Casas de Campillo (Almansa), que havien format 
part del Nou Camí Reial; la carretera d’Ocaña a Alacant per Villena, 
que enllaçava amb l’anterior en Casas de Campillo, i la d’Alacant a 
Múrcia per Oriola. Aquest conjunt des d’una perspectiva valenciana 
equivalia a l’eix meridià valencià.

L’eix meridià i les seues variants. De la connexió per carretera amb 
Catalunya el tram que menys variacions ha experimentat des d’èpo-
ca romana ençà és el comprès entre València i el riu Millars. Al nord 
de la Plana, la serra del Desert de les Palmes introdueix dues va-
riants per a vorejar-la. La del llarg corredor prelitoral de Borriol-Sant 
Mateu, sense massa dificultats orogràfiques. Per ací anava la Via 
Augusta i fou el camí principal entre València i Barcelona durant 
l’època foral. En els darrers anys ha esdevingut una autovia fins a 
l’aeroport de Castelló (Vilanova d’Alcolea). L’altra variant consolida-
da des de finals del segle XVIII discorre més a prop del litoral, per 
Castelló, Orpesa, Alcalà de Xivert i Vinaròs. La carretera nacional 
segueix  per Amposta mentre que l’Autopista (AP-7) va pel corredor 
d’Ulldecona. Entre València i Barcelona l’eix és pot considerar únic.

Entre València i Alacant hi ha tres alternatives, el valor de les quals  
ha estat canviant al llarg dels segles. El pas del riu Xúquer ens mar-
ca les tres variants. La més interior, és la que, salvats el riu i el 
port de Càrcer, enfila pel corredor de Montesa (Nou Camí Reial) i 
recorrent després  la Vall del Vinalopó busca Alacant i Múrcia. La 
central creua el Xúquer en Alzira i segueix cap a Xàtiva, com ho 
va fer el camí  foral més important. La prolongació  cap a Alcoi i 
Alacant assolí importància en la planificació dels segles XIX-XX a 
causa del desenvolupament econòmic de les Valls d’Alcoi. La del 
litoral, per Cullera, és avui la de major intensitat de trànsit arran del 
desenvolupament turístic de la façana litoral, però fou la darrera a 
consolidar-se. El “Circuito de Firmes Especiales” i la construcció de 
la primera autopista palesava la preeminència de l’eix litoral.

El “camí recte” de València a Madrid per Requena durant temps en 
un segon pla front a les carreteres que enllaçaven al temps Madrid 
amb València i Alacant, fou potenciat en la planificació del XIX i en 
la construcció d’autovies de finals del XX (fou probablement l’obra 
més desitjada). L’autovia inclou els llargs viaductes al Portillo de 
Buñol i a Contreras. Avui suporta un intensíssim trànsit de vehicles 
pesants entre València i Madrid.

El “ Camí d’Aragó” ha estat principalment el de la Vall del Palància. 
Objecte de planificació per part dels valencians de la capital i dels 
aragonesos, des dels darrers anys del segle XVIII. Remuntat el fort 
desnivell topogràfic de l’esglaó de l’Herragudo, l’autovia actual re-
gistra un intens trànsit, amb elevat percentatge del pesant, i forma 
part del gran eix viari de València a França per Aragó dins de la xarxa 
transeuropea.



5. Xarxa de ferrocarril de la Comunitat Valenciana

Font: http://www.citma.gva.es, Instituto Geográfico Nacional • Temàtica: Ferrocarril • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

FERROCARRIL

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

5 
Xarxa de ferrocarril 
de la Comunitat Valenciana

L’origen del ferrocarril valencià, que s’estén entre 1850 i 1920, està 
relacionat amb la necessitat de comercialització derivada tant de 
l’expansió agrària valenciana, com del transport de matèries prime-
res i altres mercaderies. De fet, els projectes ferroviaris llavors van 
tindre com a objectiu el transport de productes des dels territoris 
productors als punts de distribució i exportació, en particular, els 
ports. D’aquesta manera, la producció de cítrics, vi, productes del 
regadiu com ara cebes, arròs o ametla, que configuren l’agricultura 
comercial valenciana d’exportació, va ser el principal argument per 
a la construcció de les primeres vies fèrries.

De la mateixa manera va haver-hi altres productes i altres matèries 
que van ser objecte del transport ferroviari; van constituir un volum 
important de mercaderies els minerals, combustibles, ceràmica, 
fusta o llenya i carbó vegetal, relacionades amb l’activitat industrial, 
que va anar adquirint progressivament més protagonisme, de la 
protoindústria a una indústria més assentada. Ens referim als casos 
del ferrocarril del Grau de Gandia a Alcoi (1893), de la comarca de la 
Costera (Moixent, Vallada), de Requena-Utiel, o Manises-Llíria.

El traçat del ferrocarril en el territori valencià, igual que el de les prin-
cipals carreteres, ha estat condicionat per interessos externs, així 
com per factors propis en els quals estan l’estructura econòmica i 
la seua especialització territorial, i el medi físic (corredors naturals). 
D’aquesta manera ens trobem amb una xarxa singular, combinació 
del traçat radial en clau peninsular-espanyol, i litoral, almenys par-
cialment, a Castelló i València.

D’una banda, sobreïxen les línies fèrries que es van dissenyar des 
de la perspectiva del govern espanyol, des de Madrid, amb una 
perspectiva radial. Ens referim en el cas del territori valencià, al 
“Ferrocarril del Mediterrani”, la línia Madrid-Alacant, amb les pos-
teriors ampliacions cap a Cartagena i València. Aquesta línia va ser 
un factor fonamental en la comercialització dels vins de l’Alt i Mitjà 
Vinalopó, així com del marbre, de finals del segle XIX i primeres dè-
cades del segle XX. El transport de viatgers des de la regió centre al 
litoral alacantí va adquirir protagonisme progressivament, conforme 
va anar incrementant-se l’activitat turística.

D’altra banda, sobreïx la línia Almansa-València-Tarragona, construï-
da per fases, des de 1851 a 1868, mitjançant la iniciativa local va-
lenciana. El seu traçat va permetre una efervescència del trànsit de 
mercaderies durant l’últim terç del segle XIX, com ara els cítrics, les 

cebes o el vi, que van ser objecte d’importants partides dirigides a 
l’exportació. Més tard es van sumar altres productes com ara ce-
reals, adobs o fusta. Progressivament va anar adquirint protagonis-
me el trànsit de viatgers.

Una tercera línia interregional va ser la del ferrocarril a Aragó, sent 
Sagunt l’enllaç amb l’eix litoral. En tot just sis anys es va construir el 
tram Sagunt-Calataiud, entre 1895 i 1901, la qual cosa va permetre 
un cert trànsit de mercaderies: fruites i arròs cap a Aragó, i blat i fus-
ta cap a València. Continua sent una línia de segon ordre, pel trànsit 
que discorre per ella, tant de mercaderies com viatgers.

Hi ha altres dues línies que en les seues respectives fases inicials 
van respondre a interessos intraregionals: la línia d’Utiel a València, i 
la de Gandia a València. (a) La primera, construïda entre 1882 i 1887, 
va tindre com a motiu comercial la comercialització del vi produït 
a la comarca de la Plana d’Utiel-Requena, i transportat des de les 
estacions d’Utiel, San Antonio i Requena, i des de la comarca de 
la Hoya de Buñol, a Chiva i Cheste. Altres productes van ser fusta 
dels boscs pròxims a Requena, i el ciment de Buñol. (b) La segona 
línia, entre València i la capital de la Safor, va tindre com a referència 
l’antiga línia arrossera fins a Cullera, que va ser renovada i prolonga-
da fins a Gandia, en 1973. Destaca el volum ascendent del trànsit 
de viatgers, que ja ocupa el tercer lloc del nombre de trens des de 
l’estació de València, per darrere de Xàtiva i Castelló.

La contrastada intensitat de trànsit entre València i les capitals de 
Madrid i Barcelona va ser l’argument central per a potenciar a la 
fi del segle XX les línies de llarg recorregut que les uneixen. En 
primer lloc, es va anar dotant amb trens més veloços, l’Euromed 
(1997) i l’Alaris (1999), així com el Talgo. En segon lloc, es va dis-
senyar i es van realitzar les obres oportunes per a implantar l’AVE: 
(a) Madrid-Cuenca-Motilla del Palancar-Requena-València (2010); 
Motilla del Palancar-Albacete-Almansa-Xàtiva-València; Almansa-Vi-
llena-Monforte-Alacant (2013); Monforte-Elx-Orihuela (2021). La 
primera línia a funcionar va ser la de Madrid-Requena-València, el 
2010, que s’ha convertit en un mitjà de transport d’èxit, que com-
peteix amb l’aeri. (b) Durant els últims anys s’estan realitzant con-
tínues millores en la línia ferroviària entre València i Barcelona, en 
el context del “Corredor Mediterrani”. Continuen persistint proble-
mes estructurals en determinats trams, que dificulten el desplaça-
ment àgil i competitiu.

Ferrocarril en terme de Novelda, Vinalopó Mitjà • Foto: Adela Talavera



6. Prehistòria antiga i Art rupestre de l’Arc Mediterrani de la Comunitat Valenciana

Font: Villaverde, V.2001; Aura, J.E. 2001; Eixea, A., Roldán, C., Villaverde, J., Zilhao, J. 2014; Martí, B., Aura, J.E., Juan-Cabanilles, J., García Puchol, O., Fernández López de Pablo, J. 2009 i Atlas del Patrimonio Cultural 
Valenciano • Temàtica: Prehistòria Antiga i Art rupestre • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

ALTITUD msnm

01. La Mola
02. Mas Cremat
03. Cova Fosca
04. Abric de Centelles
05. Mas de Martí
06. Mas Nou
07. Coves del Civil
08. Cova dels Cavalls
09. Coves de la Saltadora
10. Cova dels Diablets
11. El Tossal de la Font
12. Cova Matutano
13. Forcall Rambla-Millars
14. Terrasa Pont Vell
15. Assut d’Almassora
16. Terrasa Pont Nou
17. El Pinar
18. Hoya Albaida-Titonares
19. Cova dels Blaus
20. Arquinas-Majadal
21. Can Ballester
22. Alto de las Picarazas
23. Can Ballester
24. Abrigo de la Quebrada
25. Estany Gran
26. Cova del Llentiscle
27. Abric del Barranc de Carcalín
28. San Luis
29. Rambla de los Morenos
30. Cocina
31. La Muntanyeta dels Sants
32. El Volcán del Faro
33. C. de la Peñeta
34. Las Fuentes
35. Cova del Bolomar
36. Cova de les Malladetes
37. Cova del Gat
38. Cova del Parpalló
39. Cova del Llop
40. Cova Negra
41. Cova de la Petxina
42. Barranc Blanc
43. Cova de les Meravelles
44. El Collao
45. Cova dels Porcs
46. Cova de les Rates Penades
47. Cova Foradà
48. Abric de la Penya Rotja
49. Penya Roja
50. Bolumini
51. Bancals de Pere Jordi
52. Cova del Corb
53. Cova Fosca
54. Abric de l’Hedra
55. Tossal de la Roca
56. Barranc de l’Infern
57. Cova de les Calaveres
58. Randero P. Cingle
59. Benàver
60. Cova Beneito
61. Coves d’Estroig
62. Cova Foradada
63. Casa de la Corona
64. Santa Maira
65. Ermita de Santa Bárbara
66. Abric del Pastor
67. Cova de les Cendres
68. Penella
69. Aigüeta Amarga/L’Alquerieta/La Solana
70. Ferreginal
71. El Salt
72. P. del Comptador
73. Cueva del Cochino
74. Falguera
75. L’Alt de la Capella
76. Casa de Lara
77. C. Peq. Huesa Tacaña
78. Cueva del Lagrimal
79. Cueva del Sol
80. La Coca
81. Abric de la Ratlla del Bulbo

PREHISTÒRIA 
I PINTURES RUPESTRES

Prehistòria antiga

Estil de les pintures
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Valentín Villaverde Bonilla
Universitat de València

6 
Prehistòria antiga i Art rupestre 
de l’Arc Mediterrani 
de la Comunitat Valenciana

L’amplitud cronològica a la qual remet aquest mapa és considerable, 
ja que incorpora no sols la distribució de jaciments arqueològics pa-
leolítics i mesolítics, sinó les manifestacions rupestres de cronologia 
paleolítica i neolítica. En aquest últim cas, els arts parietals coneguts 
com Llevantí i Esquemàtic. Els límits cronològics d’aquest últim so-
brepassen fins i tot el món neolític i arriben a l’Edat dels Metalls. 

Seguint un desenvolupament cronològic els períodes que es deta-
llen en el mapa són el Paleolític inferior i mitjà, el Paleolític superior, 
l’Epipaleolític i el Mesolític. 

El Paleolític inferior, datat amb anterioritat al Plistocé mitjà final, es 
coneix poc en l’àmbit valencià. No obstant això, les recents troba-
lles efectuades en l’Alto de las Picarazas (Andilla), concretament 
en el nivell IV, indiquen que el gènere Homo va estar present en 
aquesta regió i va acumular en aquest jaciment restes procedents 
de les seues activitats de caça. A aquesta mateixa fase remeten 
almenys altres dos jaciments: la Muntanyeta dels Sants (Sueca) i la 
Cova del Llentiscle (Vilamarxant). L’escassetat de troballes d’aquest 
període pot deure’s a diverses raons, com ara els problemes de 
conservació, la dificultat de localització dels assentaments, espe-
cialment aquells que es van produir a l’aire lliure, i la falta d’estudis 
centrats específicament en aquesta etapa de la Prehistòria. A més, 
l’escassetat de documentació és proporcional al temps transcorre-
gut. La cronologia d’aquests jaciments és similar a la d’altres àrees 
peninsulars amb jaciments del Plistocé inferior.

Molt més nombroses són les evidències que remeten al Paleolític 
mitjà. Es tracta, de nou, d’un període de notable amplitud cronolò-
gica, perquè abraça des de les fases finals del Plistocé mitjà, estadi 
isotòpic marí (MIS) 8 datat en uns 300.000 anys, fins al final de la 
primera meitat de l’última glaciació, fa uns 40.000 anys. La major 
part de la informació remet a jaciments situats en cavitats, amb una 
important concentració en la zona del sud de la província de València 
i el nord de la d’Alacant. El període coincideix amb la presència dels 
neandertals i sol proporcionar riques evidències de la cultura ma-
terial i de l’activitat econòmica duta a terme per aquests humans, 
amb presència de la domesticació del foc. Gran part dels jaciments 
que han sigut objecte de datacions tendeixen a concentrar una part 
de les seues sèries estratigràfiques en MIS 5, si bé existeixen ca-
sos de cronologia més tardana, que arriben a MIS 4 i principi del 
MIS 3. És destacable la presència de restes òssies neandertals en 
jaciments com ara la Cova de Bolomor de Tavernes de la Valldigna, 
la Cova Negra de Xàtiva i la Cova Foradada d’Oliva. L’àmbit valencià 
és, de fet, un dels nuclis on es documenta major nombre de restes 
fòssils de neandertals en la península ibèrica.

L’increment de punts corresponents al Paleolític superior mostra la 
importància del poblament humà en aquest període en les terres va-
lencianes. Es tracta de la fase que coincideix amb la presència dels 
humans moderns i que conclou amb l’inici de l’Holocé. La distribució 
de jaciments coneguts presenta unes certes concentracions que es 
deuen tant a la tradició investigadora com a l’atracció de determinats 
territoris per a l’ocupació humana en aquelles dates. És important 
assenyalar que existeix un marcat biaix produït per l’escassa docu-
mentació d’hàbitats a l’aire lliure per a aquest període, que en part 
condiciona la percepció de la distribució de la població. D’altra ban-

da, són els mitjans càrstics els que concentren la major part de les 
evidències arqueològiques, associades a una més fàcil localització 
de les restes d’ocupació. En termes cronològics, bona part de la 
informació disponible correspon al Magdalenià, l’última fase cultural 
paleolítica, si bé les dades han experimentat un considerable incre-
ment en relació amb les etapes inicials del Paleolític superior, l’Aurin-
yacià i, especialment, el Gravetià. Amb la informació actualment dis-
ponible és possible considerar que aquesta última fase, datada entre 
32.000 i 25.000 anys, suposa la consolidació del poblament humà en 
les terres valencianes, i particularment a les comarques centrals, on 
es concentren la major part de les evidències conegudes.

La continuïtat respecte als nuclis de major densitat de troballes del 
Paleolític superior és evident per a l’Epipaleolític, de molta menys 
duració i menor nombre de jaciments. Mentre que en el Mesolític 
algunes zones donen testimoniatge de la importància de les últi-
mes societats caçadores-recol·lectores en zones que, a vegades, 
no tenen un important precedent d’ocupació paleolítica. Jaciments 
especialment significatius per a aquest últim període són la Cova de 
la Cocina de Dos Aguas, el Cingle del Mas Nou d’Ares del Maestrat, 
la Covacha de Llatas d’Andilla, el Ceñajo de la Peñeta de Millares, 
el Collao d’Oliva, les Coves de Santa Maira de Castell de Castells, 
l’Abric de la Falguera d’Alcoi i Casa de Lara de Villena. És a dir, 
ens situen davant un panorama d’àmplia distribució geogràfica, que 
coincideix amb les primeres fases de l’Holocé.

Pel que respecta a la distribució de l’art, resulta oportú distingir 
els estils i cronologies. L’art paleolític té dues concentracions fo-
namentals, una a les comarques centrals, coincidint amb una zona 
especialment rica en jaciments amb nivells d’ocupació del Paleolític 
superior, i una altra en la zona del Maestrat de Castelló, clarament 
vinculat amb el final d’aquest cicle artístic, amb probables prolon-
gacions en l’inici de l’Holocé. Les troballes d’art paleolític han aug-
mentat en els últims anys i contribueixen a oferir un panorama més 
coherent amb la importància de l’art moble de la Cova del Parpalló i 
del poblament humà durant aquest període.

L’Art Llevantí s’ajusta en l’essencial en la seua distribució a les zones 
muntanyenques de l’interior, que assoleixen a vegades els primers 
contraforts muntanyencs litorals. La seua articulació geogràfica té 
una estreta relació amb els principals cursos fluvials, amb concen-
tracions importants en diversos nuclis geogràfics: la Valltorta-Gas-
sulla, el massís del Caroig i les regions muntanyenques interiors de 
les terres alacantines. Es tracta d’abrics pintats, que inclouen repre-
sentacions animals i humanes de notable variabilitat estilística, sig-
nificatives de l’amplitud cronològica dels processos decoratius, i un 
fort component escènic. No resulta estrany, d’altra banda, que l’Art 
Llevantí compartisca espai amb l’Art Esquemàtic, vinculats els dos 
al procés de consolidació del Neolític. D’altra banda, l’Art Esquemà-
tic ofereix un nombrós conjunt de temes zoomorfs i antropomorfs, 
construïts a partir de traços de fort component lineal, i una notable 
varietat de motius de major component geomètric. Finalment, l’Art 
Macroesquemàtic troba la seua major concentració en la zona que 
delimiten les Serres d’Aitana, Mariola, el Benicadell i l’actual línia 
de costa, coincidint amb un important nucli d’ocupació del Neolític 
antic. La temàtica, de nou antropomorfa i de signes, difereix de les 
anteriors per l’amplària del traç i la grandària de les representacions.



7. Prehistòria recent de la Comunitat Valenciana

Font: Elaborat a partir de les dades del Projecte Chronoevol PGC2018-096943-B-C21, MCIN/AEI/10. 13039/501100011033/, “FEDER Una manera de hacer Europa” • Temàtica: Prehistòria recent • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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01. Cova de les Bruixes
02. L’Ereta del Castellar
03. Cova Fosca
04. Mas de Martí
05. Cova del Mas d’Abad
06. Diablets
07. Cova del Petrolí
08. Costamar
09. Prat de Cabanes
10. Tossal de Mortorum
11. Cova del Tossal de la Font
12. Orpesa la Vella
13. El Castellet
14. Torrelló d’Onda
15. Torrelló de Boverot
16. Vila Filomena
17. Vinarragell
18. Torre del Mal Paso
19. Can Ballester
20. Pics dels Corbs
21. Puntal dels Llops
22. Les Raboses
23. El Picarcho
24. Puntal de la Rambla Casterllarda
25. El Molón
26. Llometa tio Figuetes
27. Los Villares
28. Lloma de Betxí
29. Fuente Flores
30. La Peladilla
31. Avenida de la Fuente
32. Cinto Mariano
33. Muntanyeta de Cabrera
34. La Buitrera
35. Cueva de la Cocina
36. Cova de les Dones
37. Muntanya Assolada
38. Cova del Gats
39. Ereta del Pedregal
40. Cova de les Malladetes
41. Cova del Llop
42. Cova de la Recambra
43. Solana del Castell
44. Cueva de la Diabla
45. Cova de les Meravelles
46. La Vital
47. Carassol de Vernissa
48. Cova del Barranc Fondo
49. Cova Negra Marxuquera
50. Barranc de Beniteixir
51. Quintaret
52. Barranquet
53. Camí de Misena
54. Colata
55. La Cova Santa Vallada
56. Cova del Frontó
57. Cova de l’Or
58. Altet de Palau
59. Cova Ampla
60. Cova d’en Pardo
61. Arenal de la Costa
62. Alt de Punxó
63. Cova de Bolumini
64. Cova Fosca Vall d’Ebo
65. Randero
66. Cova Santa Font Figuera
67. Benámer
68. Mola d’Agres
69. Penya Roja de Catamarruc
70. Cova de la Gerra
71. Cap Prim
72. Niuet
73. Cova del Moro
74. Cova Bolumini Alfafara
75. Cova de la Sarsa
76. Cava de Dalt
77. Les Llometes
78. Mas d’en Miró
79. Mas de Menente
80. Cova de les Cendres
81. Mas del Corral
82. Mas d’Is
83. Mas Nou
84. Abric de la Falguera
85. Cova de la Pastora
86. El Puig
87. Casa de Lara
88. Cova de la Barcella
89. Cabezo Redondo
90. Cova del Fontanal
91. Arenal de la Virgen
92. Cabezo Povalar
93. Terlinques
94. Peña de Sax
95. Cueva del Lagrimal
96. La Torreta/El Monastil
97. El Negret
98. Illeta dels Banyets
99. Tossal de les Basses
100. Cova dels Calderons
101. Serra Grossa
102. La Horna
103. Tabayá
104. Caramoro I
105. Peña Negra
106. El Galanet
107. Les Moreres
108. Limoneros
109. Aranyes del Carabassí
110. Cabezo Pardo
111. Laderas del Castillo
112. San Antón
113. La Mina
114. Saladares
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Oreto García Puchol
Universitat de València

7 
Prehistòria recent 
de la Comunitat Valenciana

El Neolític constitueix una etapa de la prehistòria recent que inau-
gura una autèntica revolució en l’evolució humana propiciada per 
l’aparició de l’agricultura i la ramaderia. En l’actualitat, la investigació 
coincideix en la importància de l’expansió poblacional per a explicar 
la seua difusió per Europa a partir del Pròxim Orient. La interacció 
amb els grups de caçadors i recol·lectors que habitaven el continent 
generaria situacions d’interacció i assimilació, si bé es considera 
que en general la densitat demogràfica degué ser molt baixa. Els 
cereals i lleguminoses, animals domèstics com ara ovelles, cabres 
i bòvids, i innovacions tecnològiques com ara la ceràmica i la pe-
dra polida, constitueixen els principals marcadors reconeguts en els 
llocs arqueològics d’aquesta cronologia. Entre les primeres produc-
cions ceràmiques trobem diferents formes derivades de l’esfera i 
decorades amb impressions de petxines (ceràmica cardial) o altres 
instruments dentats, incisions i aplicacions. Els nous utensilis rela-
cionats amb l’agricultura inclouen destrals i aixes sobre pedra poli-
da, molins de pedra, o ferramentes de falç sobre sílex.

A les comarques centrals meridionals valencianes s’ha reconegut 
un focus pioner de l’arribada del Neolític a la Península Ibèrica fa uns 
7600 anys. Des de la costa fins a l’interior, jaciments en coves com 
Cova de les Cendres (Moraira-Teulada), Cova d’En Pardo (Planes), 
Cova de l’Or (Beniarrés), Abric de la Falguera (Alcoi), Cova de la Sar-
sa (Bocairent), o poblats a l’aire lliure com ara el Barranquet (Oliva), 
Benàmer (Muro de l’Alcoi) i Mas d’Is (Penàguila), són presents al 
territori en aquesta primera etapa, de manera que es configura un 
ús de l’espai que inclou funcionalitats relacionades amb les noves 
pràctiques econòmiques i simbòliques: els poblats a la vall, al costat 
dels cursos d’aigua i d’orientació agrícola, i els abrics i coves que 
documenten diferents activitats de caràcter econòmic (coves cleda) 
o ritual (Pla de Petracos a Castell de Castells i la Sarga a Alcoi). En 
els primers segles d’implantació, el nombre de jaciments va créixer 
ràpidament i es va estendre per diferents àrees. Les dades actuals 
permeten reconéixer un major nombre d’ocupacions neolítiques a 
la província de Castelló i l’avanç cap a l’interior muntanyenc de la de 
València. Si les primeres ocupacions van ser xicotets enclavaments 
pioners aïllats, l’èxit demogràfic explicaria el creixement generalit-
zat en el nombre de jaciments posterior, tal com mostra el registre 
arqueològic. 

Al llarg del següent mil·lenni s’observen fluctuacions en el nombre 
de jaciments i també variacions en l’orientació econòmica d’alguns 
dels registres estudiats, interpretats com un canvi de cicle en la 
implantació sobre el territori. La intensificació en la utilització d’al-
gunes coves com a llocs d’estabulació del bestiar constitueix un 
indicador destacat d’aquests canvis. La informació disponible inclou 
també estructures domèstiques en poblats i evidències d’alguns 
enterraments en fossa integrats en l’espai d’hàbitat. Des d’un punt 
de vista de la cultura material la regionalització resulta més acusa-
da, tal com es desprén de les pautes observades en els patrons i 
tècniques decoratives ceràmiques que mostren l’aparició de noves 
morfologies i tècniques decoratives. 

Fa uns 5800 anys, el Neolític final va inaugurar una nova etapa reflec-
tida, entre altres aspectes, en l’increment important en el nombre 
de poblats, envoltats de fossats segmentats, i caracteritzats per la 
presència destacada de sitges i fosses per a emmagatzemar les co-
llites. Els anomenats poblats de sitges estan situats a les proximitats 

dels principals cursos d’aigua i els seus tributaris, en les àrees d’in-
terfluvi, tal com s’aprecia en algunes de les concentracions ben co-
negudes al voltant del riu Serpis. Entre les innovacions reconegudes 
cal situar les estratègies d’intensificació econòmica, tal com refereix 
la creixent capacitat de les estructures d’emmagatzematge, o l’ús 
de la tracció animal. Els canvis en l’estratègia de gestió del bestiar 
van tindre també el seu reflex en la major presència dels productes 
secundaris (derivats de la llet, llana, etc.). Al seu torn, l’aparició de tor-
teres testimonia les activitats tèxtils en els espais domèstics. Sens 
dubte, una de les manifestacions rellevants d’aquesta etapa es re-
fereix a l’ús de coves com a sepulcres funeraris múltiples, reflex per 
tant d’una nova ritualitat. Les inhumacions efectuades en aquests 
espais corresponen generalment a diferents episodis que perduren 
en el temps i alberguen un nombre variable d’individus. L’associació 
d’aixovars, o pertinences, permet valorar l’habilitat aconseguida en 
la confecció d’algunes artesanies (grans fulles de sílex, puntes de 
fletxa, comptes de collars, ídols oculats sobre ossos, penjolls, etc.), 
així com la circulació a gran distància de determinats materials o 
objectes a través de les xarxes socials establides. 

Fa uns 4800 anys trobem les primeres evidències de metal·lúrgia del 
coure en el poblat valencià de la Vital (Gandia). S’inaugura el Calcolí-
tic, etapa marcada pel desenvolupament d’aquesta nova tecnologia 
que va constituir el motor d’importants canvis que van transformar 
les societats del final de la prehistòria. Si en els moments prece-
dents s’han assenyalat alguns indicadors de desigualtat, en aquesta 
fase apareixen nous elements reflectits en un ritual funerari que in-
cideix en els enterraments individuals i en un simbolisme particular 
expressat a través de determinats objectes: els anomenats vasos 
campaniformes, els punyals de llengüeta i puntes palmela de coure, 
els braçalets d’arquer, els botons de perforació en v, entre altres.

Fa uns 4300 anys es produeix un nou canvi. L’arquitectura de fang, 
predominant fins ara, se substitueix per les primeres construccions 
en pedra. Els poblats se situen en tossals més o menys elevats i 
es procedeix a condicionar l’espai mitjançant la construcció de te-
rrasses sobre les quals se situen les cases. Entrem en l’Edat del 
Bronze. Si al principi els objectes metàl·lics encara es fabriquen en 
coure, cap a mitjan del II mil·lenni a. C. es generalitza el bronze amb 
el qual es fabriquen tant armes com adorns de diversa índole. Per 
primera vegada resulta clarament visible en el registre una diferen-
ciació geogràfica. Mentre al sud del riu Vinalopó trobem jaciments 
clarament argàrics com ara San Antón (Orihuela) o Caramoro I (Elx), 
al nord es desenvolupa el conegut com a Bronze Valencià amb jaci-
ments com la Muntanya Assolada (Alzira) o la Lloma de Betxí (Pater-
na) o el Tossal del Mortòrum (Cabanes). L’evolució posterior tendeix 
a la concentració demogràfica en alguns poblats més grans (Cabezo 
Redondo, Villena), alhora que es desenvolupa la complexitat social 
durant la fase coneguda com a Bronze Tardà. Cap al final del II mi-
l·lenni a. C. (fa uns 3200 anys) aquesta dinàmica es va interrompre. 
La majoria dels poblats que estaven ocupats s’abandonen i, quan 
tornem a reconéixer una ocupació significativa en el territori en el 
període conegut com a Bronze Final, observem clares diferències 
entre el nord, on la influència dels camps d’urnes és important (Pic 
del Corbs, Sagunt), i el sud, més relacionat amb l’àrea tartèssia (Los 
Saladares, Orihuela). En qualsevol cas, sobre aquestes poblacions 
indígenes incidiran les influències de fenicis i grecs que seran deci-
sives en la gènesi de la cultura ibèrica fa uns 2600 anys.



8. Jaciments ibèrics de la Comunitat Valenciana

Font: Recursos Territoriales Turísticos Valencianos. Criterios de selección y Clasificación de recursos, https://www. castellonarqueologico.es, http://www.museuprehistoriavalencia.es y https://www.marqalicante.com/ • 
Temàtica: Jaciments ibèrics • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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David Quixal Santos 
Universitat de València

8 
Jaciments ibèrics 
de la Comunitat Valenciana

Entenem com a cultura ibèrica totes les tradicions vinculades a 
un heterogeni conglomerat de pobles que s’estenien per la façana 
mediterrània peninsular, des del sud de França fins a Andalusia, 
durant la Segona Edat del Ferro (segles VI a I a. C.). Cada territo-
ri, cada regió o cada tribu tenia les seues peculiaritats concretes, 
però existien tota una sèrie de trets comuns que permeten definir 
una cultura comuna: arquitectura mixta, urbanisme complex, orga-
nització territorial jerarquitzada, ceràmica tornejada amb decoració 
geomètrica o figurada, escultura, metal·lúrgia del ferro, armament, 
ritual funerari de la incineració, encunyacions monetàries o escrip-
tura, entre altres. Els ibers van tindre un origen autòcton: eren so-
cietats procedents de l’Edat del Bronze Final que es van anar con-
formant com a cultura pròpia al llarg dels segles, arran del contacte 
amb altres pobles mediterranis (fenicis i grecs inicialment, púnics 
i romans més tard) i influències d’un altre tipus. El període ibèric 
es divideix en tres fases: Ibèric Antic (VI-V a. C.), Ibèric Ple (IV-III 
a. C.) i Ibèric Final (II-I a. C.). Malgrat tractar-se d’una cultura prero-
mana, en alguns punts va perdurar més de dos segles després de 
la conquesta.

La seua importància es plasma en la gran quantitat i varietat de 
jaciments ibèrics presents en zones com ara la valenciana. Els au-
tors clàssics van descriure per a aquesta l’existència de tres grans 
grups poblacionals o regions: la Ilercavònia (del riu Ebre al Millars), 
l’Edetània (del Millars al Xúquer) i la Contestània (del Xúquer al Se-
gura). No obstant això, els estudis d’Arqueologia del Territori ens 
han mostrat un panorama molt més heterogeni i fragmentat. En 
l’actual província de Castelló no coneixem nuclis de caràcter urbà, 
amb poblats que mai superen les grandàries mitjanes o xicotetes, 
encara que puguen comptar amb potents fortificacions. Per contra, 
en les actuals províncies de València i Alacant sí que s’han pogut de-
finir territoris, de similar extensió a una comarca actual, organitzats 
entorn de grans oppida d’unes 6-10 ha. Algunes ciutats fins i tot van 
arribar a encunyar moneda pròpia, la qual cosa ha possibilitat saber 
el seu topònim ibèric (Arse, Saiti i Kelin). La investigació arqueològi-
ca valenciana ha sigut des del principi, i continua sent-ho, una de les 

impulsores del coneixement dels ibers. Ací es van fer excavacions 
pioneres en jaciments que continuen sent referents: L’Alcúdia (an-
tiga Ilici), La Bastida de les Alcusses, La Covalta, La Serreta i Tossal 
de Sant Miquel (antiga Edeta).

El mapa recull una combinació dels jaciments ibèrics actualment 
visitables, juntament amb altres que, malgrat no haver estat po-
sats en valor, han aportat substancial informació arqueològica a la 
comunitat investigadora. De la mateixa manera, és complicat plas-
mar l’heterogeneïtat que trobem en el patró d’assentament ibèric. 
Aquesta circumstància es pot apreciar, per exemple, en el territori 
d’Edeta, amb una àmplia gamma d’assentaments amb grandàries i 
funcions diferents: poblats fortificats i talaies de vigilància (El Caste-
llar o Puntal dels Llops), caserius (Castellet de Bernabé) i llogarets 
(La Seña i La Monravana), juntament amb forns ceràmics, necròpo-
lis, coves rituals i, fins i tot, autèntics colmenars (Fonteta Ràquia). 

En la zona valenciana hi ha un destacable nombre de coves que 
constituïen espais rituals en el passat. En àmbit funerari trobem un 
panorama esbiaixat. Predominen les necròpolis d’incineració, que 
adquireixen major importància i monumentalització en l’àrea con-
testana. Allí tenim grans exemples com el Corral de Saus, L’Albufe-
reta o Cabezo Lucero. A l’Alcúdia d’Elx el 1897 es va trobar l’esten-
dard d’aquesta cultura: l’escultura funerària de la Dama d’Elx. 

Les restes arqueològiques recuperades, en la seua majoria, les 
podem contemplar en els principals museus del territori, com ara 
el Museu de Belles Arts de Castelló, el Museu de Prehistòria de 
València, el Museu Arqueològic d’Alacant, el Museu Arqueològic 
Camilo Visedo d’Alcoi o el Museu Arqueològic i d’Història d’Elx, 
entre altres. A més, en les últimes dècades s’ha intentat articular 
diverses rutes de jaciments posats en valor com ara “Castelló Ar-
queològic” o “La Ruta dels Ibers. València”. No obstant això, queda 
un llarg camí per recórrer i caldria una major coordinació multinivell 
per a difondre correctament aquest patrimoni arqueològic tan im-
portant per a la nostra identitat cultural.

Carrilades en el jaciment iber de Castellar de Meca. Ayora • Foto: Miguel Lorenzo



9. La època Romana de la Comunitat Valenciana

Font: Recursos Territoriales Turísticos Valencianos. Criterios de selección y Clasificación de recursos • Temàtica: Romans • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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9 
L’època Romana 
de la Comunitat Valenciana

Després de la derrota dels cartaginesos al final del segle III aC i la 
consolidació del domini romà sobre el territori valencià, comença un 
nou període històric que es caracteritza per la lenta assimilació de la 
cultura ibèrica. En una primera etapa -en l’època republicana- s’ob-
serva una continuïtat en el poblament ibèric urbà i rural. La pacifica-
ció i l’auge del comerç itàlic afavoreixen, des de mitjan segle II aC, 
la proliferació d’assentaments de reduïda grandària que no presen-
ten característiques defensives. L’any 138 aC es funda la primera 
colònia romana, Valentia, en el traçat de la principal via que traves-
sava la península. Paral·lelament, mentre algunes ciutats ibèriques 
aliades, com Arse-Saguntum, són reconstruïdes i afavorides per la 
República, altres són progressivament abandonades, com El Tossal 
de Sant Miquel (Llíria), Los Villares (Caudete de las Fuentes) i la 
Carència (Torís). Aquest procés s’estén progressivament a la gran 
majoria d’assentaments situats en altura, que acaben de desapa-
réixer en la primera meitat del segle I aC.

Amb l’inici de l’Imperi l’any 27 aC comença una nova etapa amb 
la constitució de noves ciutats: els municipis de Saguntum, Edeta, 
Saetabis, Lesera (Forcall), Dianium i Lucentum, i la colònia d’Ilici; el 
darrer municipi que es constitueix és la Vila Joiosa (Allon ?), al darrer 
terç del segle I dC. La seua distribució pel territori valencià és des-
igual, ja que al terç septentrional només n’hi ha una (Lesera), men-
tre que al centre en trobem tres molt pròximes (Saguntum, Edeta i 
Valentia) i a la costa del terç meridional hi ha una altra concentració 
(Dianium, la Vila Joiosa, Lucentum i Ilici). Aquests nuclis urbans ani-
ran dotant-se de conjunts monumentals que reprodueixen a petita 
escala el model de Roma, com el fòrum, la gran plaça pública amb 
el temple per al culte oficial, la cúria, la basílica, etc., a més d’altres 
infraestructures com les muralles, aqüeductes, banys, clavegueres, 
etc. Entre els segles  I i II dC les ciutats més importants es 
doten també d’edificis per a espectacles, com el teatre a 
Saguntum i el circ en aquesta i en Valentia.

En el món rural comença a implantar-se el model de vil·la 
itàlica en alguns dels anteriors assentaments situats en 
terreny pla i en altres de nova fundació que es dediquen 
al cultiu extensiu de la vinya i l’olivera. Alguns d’aquests 
van experimentar un gran desenvolupament i es van dotar 
de residències per als propietaris -que freqüentment eren 
membres de les elits municipals- dotades de tots els lu-
xes propis de les mansions urbanes, com ara banys, patis 
porticats i una rica decoració que inclou mosaics, pintura 
mural i escultures, a més de les instal·lacions de caràcter 
agropecuari (almàsseres, corrals, magatzems...) i els habi-
tatges dels treballadors, per la qual cosa arriben a ocupar 
una gran superfície. El nombre d’aquests assentaments 
és molt elevat i es troben distribuïts per tots els territoris, 
amb una major concentració i importància a les planes li-
torals, tot i que entre ells hi ha una clara jerarquització se-
gons l’extensió, monumentalitat, luxe, etc. La seua màxi-
ma expansió es dóna en el segle II dC.

Per a afavorir les comunicacions, en el regnat d’August es cons-
trueix un camí -la Via Augusta- que des dels Pirineus arribava a la 
ciutat de Gades (Cadis) i travessava longitudinalment el territori va-
lencià, passant per les ciutats de Saguntum, Valentia, Saetabis i Ilici. 
De la mateixa manera, es condicionen altres camins, com el que se-
gueix la costa entre Cullera (Sucro) i Ilici, i els que des d’aquella es 
dirigeixen cap a l’interior: al nord per la comarca del Ports i Lesera, 
des de Saguntum per la vall del riu Palància i des de Valentia per la 
Plana d’Utiel-Requena cap a terres de Conca, a més de nombroses 
vies secundàries de caràcter local. En general, l’esquema d’aquesta 
xarxa de camins és el que seguiran les principals vies de comunica-
ció en els períodes històrics posteriors, fins a l’actualitat.

Des de finals del segle II dC i al llarg del III, en algunes ciutats com 
Lesera, Edeta i Lucentum s’observa una falta de manteniment de 
les infraestructures urbanes i el desmantellament dels centres mo-
numentals, que portarà a la seua desaparició com a entitats munici-
pals. Altres ciutats, com Saguntum, Valentia i Ilici remunten aquest 
període de crisi i segueixen ocupades, tot i que en les dues prime-
res s’abandonen alguns edificis i es veu una retracció de la superfí-
cie urbana. En el segle IV es dóna una certa recuperació d’aquestes 
ciutats i es troben les primeres evidències de cristianització.

El món rural també es veu afectat per aquest període de crisi i s’ob-
serva una reducció en el nombre d’assentaments en el trànsit del 
segle III al IV, amb l’abandonament dels més petits i la continuïtat 
de les grans vil·les, on comencen a detectar-se reformes que in-
clouen canvis en la funció d’algunes estances. Amb el pas al segle 
V, l’enfonsament de l’Imperi a occident i les invasions dels pobles 
germànics obriran un altre període en la història del territori valencià.

Saguntum, ciutat romana en la Via Augusta • Foto: Estepa



10. Organització territorial islàmica cap al 1220 en la demarcació actual de la Comunitat Valenciana

Font: La organización histórica del territorio Valenciano i Atles Escolar Valencià • Temàtica: Territoris musulmans • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Universitat de València

10 
Organització territorial islàmica 
cap al 1220 en la demarcació actual 
de la Comunitat Valenciana

La Comunitat va rebre d’Al-Àndalus, la Península Ibèrica musulma-
na, la seua vertebració humana i el seu desenvolupament espacial, 
iniciant una lenta però progressiva ocupació del territori, després 
del marasme demogràfic dels segles V a VIII, durant el dilatat perío-
de de permanència del món islàmic d’Al-Àndalus, entre els segles 
VIII i XIII. Els espais del Xarq al-Àndalus encara constituïen el 1220, 
en vespres de la conquesta feudal cristiana, un àmbit territorial arti-
culat en grans blocs espacials, els amal o districtes. 

Precisament la dècada del 1220 va representar el zenit d’una is-
lamització quasi completa del conjunt de la població andalusina, 
les terres de la qual seran conquistades pels cristians de la Corona 
d’Aragó amb Jaume I per una part i pels acords amb Castella amb 
el futur Alfons X per una altra, pel que fa a les comarques del sud, 
llavors controlades per la taifa de Múrcia i incorporades a fins del 
mateix segle XIII a l’incipient Regne de València de Jaume II.

Originats administrativament, econòmicament, socialment i insti-
tucionalment en l’època del Califat de Còrdova, segle X, aquests 
espais es van veure clarament definits en el segle XI sota els di-
versos regnes de Taifes (València, Tortosa, Saragossa, Sagunt, So-
gorb, Alpont, Terol, Bunyol, Dénia, Xàtiva, Múrcia, etc.) que succes-
sivament van anar alterant els seus territoris en funció dels seus 
constants enfrontaments territorials i jocs diplomàtics. Respecte a 
l’actualitat s’aprecia una relativa i progressiva identificació espacial 
que va aconseguir en el segle XIII la seua versió típica, que no deixa 
de modificar-se, de manera puntual, fins a mitjan segle XIX.

Després de la reunificació almoràvit del segle XII i la seua posterior 
crisi, el fenomen de les anomenades “Segones Taifes” (finals del 
segle XII), l’època d’Ibn Mardanix i Ibn Hud al nostre espai, va cons-
tituir un recolzament definitiu en consolidar centres de poder en el 
nord (Onda-Borriana, Sagunt, Sogorb), centre (València, però també 
Bunyol, Requena o Torís) i sud (Xàtiva, Bairén, en la zona de la futura 
Gandia, Dénia, Villena, Elx, Alacant i Oriola), grans centres urbans 
amb poder polític, tributari i administratiu en amplis radis concèn-
trics (termes, alhuz o alfoç), com s’aprecia en el mapa. 

Un microcosmos que serà absorbit per l’última unificació política 
musulmana representada per l’Imperi Almohade, entre 1170 i 1212, 
on les terres valencianes queden enquadrades novament en una 
província amb capital a València i un espai al sud del Xúquer, dis-
putat amb Xàtiva i Múrcia, encara que política i administrativament 
dependents de les capitals almohades de Sevilla i Marràqueix així 
com de la pròpia casa califal almohade, com és evident en el cas 
d’Abu Zayd, primer governador de les nostres terres, membre de 
la casa zanata almohade que posseïa el califat i penúltim governant 
musulmà de València com a rei taifa, fins al seu derrocament pel 
noble Zayyan Ben Mardaniz, genuí representant de l’aristocràcia 
musulmana local.

Després de la batalla de Navas de Tolosa (1212) es va produir la 
crisi almohade en Al-Àndalus i el Magreb, que va donar pas al res-
sorgiment d’uns poders locals dirigits per l’aristocràcia andalusina, 
els anomenats “Tercers Taifes” que, lluny de detindre la desinte-
gració territorial, hagueren d’ajustar-se a una nova realitat política 
del territori en el qual les ciutats i les seues representacions cor-
poratives, aljames, disposen del poder efectiu sobre la població 
i el territori. Aquestes entitats protagonitzaran els acords de ren-
dició i conquesta catalanoaragonesa amb Jaume I al capdavant. 
Precisament el que el nostre mapa no pot representar, en descriure 
l’organització administrativa dels nostres territoris, presentant una 
realitat espacial certa però una situació social, econòmica i humana 
un poc enganyosa.

Al capdavant de cada amal o districte se situava una medina que 
exercia com capital i centre administratiu: València, Xàtiva, Dénia 
i fins i tot Múrcia, com mostren els colors del mapa. Ací queda 
representat el moment polític, espacial i territorial de la València 
andalusina en vespres del drama que per als nostres avantpassats 
andalusins va significar la conquesta feudal de la Corona d’Aragó 
(1236-1245). El tirà Yaqmu al-Barsaluni amenaçava en l’horitzó mal-
grat els seus acords i bona predisposició amb els musulmans, co-
neixedors del principi de la fi del seu predomini.

Morella, capital comarcal, “amal”, en el segle XIII • Foto: Adela Talavera



11. Governacions Forals del Regne de València. 1304-1707

Font: Mateu Rodrigo Lizondo, La organización histórica del territorio Valenciano i La división territorial valenciana: antecedentes, problemas y política de la Generalitat • Temàtica: Governacions forals • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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11 
Governacions Forals 
del Regne de València. 
1304-1707

La Governació constituïa la principal institució creada per la monar-
quia per a organitzar l’administració territorial del Regne de València 
durant el període foral. El seu origen deriva del caràcter confederal 
que va tindre la unió dels territoris que van conformar la Corona 
d’Aragó. Amb la finalitat de facilitar el seu govern, a la fi del segle 
XIII es va crear la figura de la Procuració General, que es va vincular 
a l’hereu del tron, la qual cosa contribuïa també a assegurar en certa 
manera la successió. Però davant la impossibilitat que aquest exer-
cira directament la seua autoritat en tots els territoris de la corona, 
es va procedir a la creació d’un lloctinent per a cadascun d’aquests. 
No obstant això, el caràcter obert que tenia encara el Regne de 
València, al no estar definits completament els seus límits meri-
dionals, va donar lloc al fet que el seu territori es dividira adminis-
trativament en dos parts d’una extensió molt desigual. Després de 
la sentència arbitral de Torrellas el 1304, l’administració de les te-
rres incorporades al Regne de València al sud de la línia fronterera 
conformada per les localitats de Biar, Xixona i la Vila Joiosa va ser 
encomanada a un altre lloctinent diferent de l’existent en la capital 
del Regne.

A mitjan del segle XIV, la Procuració General va donar lloc a la crea-
ció de la Governació General, sent designats cadascun dels dos 
lloctinents al·ludits com a “portantveus de General governador”. 
Però les excessives dimensions de la governació situada al nord de 
Xixona, que tenia la seua seu a la ciutat de València, van determinar 
que el seu “portantveus” fora auxiliat per un lloctinent general, la 
jurisdicció del qual s’estenia a tota la circumscripció, i es crearen 
dos lloctinents territorials. A conseqüència d’això, la Governació de 
València es va dividir en les tres àrees que apareixen indicades en 
el mapa adjunt. L’administració de la zona situada al nord del riu 
d’Uixó (en l’actualitat, riu Belcaire) va ser 
encomanada a un dels lloctinents terri-
torials al·ludits, fixant la seua residència 
a Castelló de la Plana. L’altre lloctinent 
territorial tenia la seua seu a la ciutat de 
Xàtiva, i la seua jurisdicció s’estenia so-
bre l’àrea compresa entre el riu Xúquer 
i els límits de la governació del sud, és 
a dir, la línia Biar-Xixona-Vila Joiosa. En 
aquesta zona es trobava inclosa la locali-
tat de Cabdet (Caudete), mentre que Vi-
llena i Saix pertanyien encara a la Corona 
de Castella. D’altra banda, encara que el 
“portantveus de General governador” 
de la Ciutat de València i el seu llocti-
nent tenien competència en el conjunt 
d’aquesta Governació, centraven la seua 
activitat en l’àrea central d’aquesta, és 
a dir, la compresa entre els rius d’Uixó i 

Xúquer, a excepció de la comarca de la Plana d’Utiel-Requena, que 
pertanyia a la Corona de Castella.

Respecte a la Governació situada al sud de Xixona, la seu del “por-
tantveus de General governador” es va situar a la ciutat d’Oriola. En 
tindre competència sobre un territori més reduït, aquell només dis-
posava d’un lloctinent per a substituir-lo en cas d’absència o impedi-
ment. Però, a més, es va procedir a la creació de diversos subrogats 
locals, entre els quals va destacar l’existent a la ciutat d’Alacant, 
que pretenia disposar d’un rang similar al de la capital de la Gover-
nació. De fet, Emilia Salvador ha arribat a considerar l’existència 
d’una bicefàlia en aquesta circumscripció a causa de la creació a 
Alacant d’una cort annexa a l’existent a Oriola. Realment, durant 
el segle XVII, la ciutat d’Alacant va realitzar diverses temptatives 
per a aconseguir que s’establira allí definitivament la seu d’aquesta 
Governació. Encara que legalment no ho va aconseguir, tot sembla 
indicar que el titular del càrrec va acabar residint efectivament allà 
la major part del temps.

Encara que els “portantveus de General governador” eren inicial-
ment la principal autoritat del Regne, a principis de l’Edat Moderna 
les seues funcions van ser minvades per la consolidació del càrrec 
de virrei, al qual se li va assignar aquesta funció, i la creació de 
la Reial Audiència, que es va convertir en el tribunal superior del 
territori. D’altra banda, si bé els dos “portantveus” tenien un rang 
similar, en cas de coincidència era el de València el que gaudia de 
preeminència. De fet, era el seu titular el que solia ocupar interina-
ment el càrrec de virrei quan aquest es trobava vacant. Com la resta 
del sistema foral, la seua activitat va ser suspesa pel decret de 29 
de juny de 1707.  

Orihuela, capital de governació segle XIV–XVIII • Foto: Estepa



12. Reialencs i Senyories en el Regne de València. Segle XV

Font: La organización histórica del Territorio Valenciano • Temàtica: Reialencs i Senyories • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

REIALENCS I SENYORIES

BISBATS, DUCATS,
COMTATS, MARQUESATS,
MONESTIRS I ORDES MILITATS

01. Benifassà
02. Montesa
03. Tortosa
04. Villahermosa
05. Calatrava
06. Vall de Crist
07. Segorbe
08. Almenara
09. Vescomtat de Chelva
10. València
11. San Juan
12. Valldigna
13. Santiago
14. Gandia
15. Albaida
16. Oliva
17. Cocentaina
18. Dénia
19. Elx
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Manuel Ruzafa García
Universitat de València

12 
Reialencs i Senyories 
en el Regne de València. 
Segle XV

El panorama complet de la configuració territorial del feudalisme 
valencià va rebre la seua definitiva configuració durant el segle XV, 
moment a partir del qual observem una progressiva evolució de 
les terres del patrimoni reial, de titularitat real, i de senyories, tant 
laiques com eclesiàstiques. 

Podem apreciar una estructura senyorial en ascens que va subsistir 
fins a ben entrat el segle XIX i que va manifestar un clar desequilibri 
en favor d’una aristocràcia feudal, més feble en època medieval a 
València que en altres territoris com ara Aragó i Catalunya. El color 
groc dels territoris del patrimoni reial apunta a un clar procés de 
disminució i de privatització del patrimoni reial sobre la base de les 
necessitats d’una monarquia necessitada de fons per a portar avant 
la construcció de l’estat i la recuperació de poders públics. 

Terra i rendes que es redistribueixen gràcies a donacions reials pro-
ducte dels suports polítics oferits i concedits per una aristocràcia, 
encara feble si es compara amb la resta de territoris de la Corona 
d’Aragó, però que manifesta una extraordinària vitalitat: set de te-
rres i de vassalls. Aquests últims nodrits en el creixement demo-
gràfic del regne a partir de 1440 gràcies a l’emigració exterior al 
regne i a la puixança d’un grup mudèjar notablement reconstituït i 
en creixement exponencial. Amb el fet afegit que el vassall mudèjar 
permet una certa fiscalitat superior a la dels cristians, unes condi-
cions laborals més estrictes en favor dels senyors i una major rendi-
bilitat. En el segle XV, reconversions senyorials en l’Horta (Manises, 
Mislata), la Ribera, la Safor, àrea de Xàtiva o la Vall del Vinalopó, Elx, 
Alacant o Castelló, van permetre el desplegament d’un actiu grup 
feudal que progressivament dominarà la vida i les activitats agràries 
del regne.

L’enorme varietat de senyories representades mostra la diversa je-
rarquia feudal de comtes, ducs, marquesos, juntament a un enorme 
nombre de xicotetes senyories territorials, nascudes al caliu de les 

reformes en Furs i Corts des d’Alfons IV, a principis del segle XIV, i 
que creixen exponencialment amb els esdevenirs polítics de les ca-
ses reials de Barcelona i Trastàmara, que aconsegueixen privilegis 
i prebendes en l’administració del territori, la justícia i la fiscalitat, 
reial i també senyorial, que els beneficia.

A aquest panorama observem l’associació amb membres de la casa 
reial i els matrimonis amb grups nobiliaris d’altres regnes, com Ara-
gó i Castella, que marcaren el futur d’aquestes cases a costa, a 
vegades, de la pèrdua dels seus cognoms propis, d’origen urbà i 
burgés, per títols més sonors i importants en la feudalitat ibèrica.

Les terres de les ordres militars, amb excepció de la notabilíssima 
de Montesa, i alguns senyorius eclesiàstics com els de la Valldigna, 
Quart o zona nord de Castelló, són importants i d’elevada producti-
vitat sovint per les terres que ocupaven, malgrat els constants en-
frontaments i queixes d’uns vassalls, animats pels naixents grups 
urbans, de ciutats i viles creixents, en riquesa, població, activitats 
econòmiques i promoció social, sempre en ascens. Ciutadans i mer-
caders, que van apreciar la seua oportunitat de participar en el pastís 
que representaven els senyorius i el sistema feudal a València.

Finalment, unes terres del patrimoni reial minvants, sota la fèrria 
encara que ineficaç gestió d’oficials reials com els Batlles Gene-
rals, els Mestres Racionals i els Governadors, molt actius però in-
capacitats per a detindre una sagnia constant de terres i homes en 
favor d’un feudalisme rampant. Els seus aconseguiments econò-
mics, amb el suport del progrés del capital comercial, l’ascens de 
les ciutats i unes xarxes comercials eficaces, gradualment esteses 
als últims racons del territori, i d’àmbit peninsular i mediterrani, són 

un exponent de la creixent riquesa 
productiva i els seus beneficis en el 
quatre-cents: el segle d’or valencià. 
Però va ser un creixement que va 
tocar prompte sostre, evidenciant 
l’escassa flexibilitat del propi siste-
ma feudal, la ruïna econòmica d’una 
aristocràcia lletrada i sumptuosa in-
capaç d’afrontar la creixent despesa 
que la seua jerarquia social deman-
dava o pensaven que se’ls exigia.

Senyors i llauradors van conéixer el 
zenit feudal en el segle XV. Encara 
faltaven novetats importants com 
els nous cultius, la seda, o els més 
adaptats a la circulació comercial. 
Però el món mediterrani entrava en 
un eclipsi del qual encara no ha eixit 

i el futur de les fortunes nobiliàries passava per l’oest i pel món at-
làntic. Per a conquistar el planeta calia deixar el Regne en un segon 
i més humil pla.

Ontinyent, pont del Camí dels Carros • Foto: Miquel Francés



13. Corregiments Borbònics de la Comunitat Valenciana. 1707-1812

Font: La organización histórica del territorio valenciano • Temàtica: Corregiments • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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13 
Corregiments Borbònics 
de la Comunitat Valenciana. 
1707-1833

El corregiment va ser la institució implantada al Regne de València 
després de l’emissió del decret d’abolició dels furs de 29 de juny 
de 1707 amb la finalitat de controlar i administrar un territori format 
per diversos municipis. Encara que amb això es pretenia imposar 
el model de govern castellà “sense cap diferència en res”, la seua 
aplicació va adquirir un marcat caràcter diferencial en ser exercit el 
càrrec majoritàriament per militars d’alta graduació, en lloc de per 
els cavallers o els lletrats que solien exercir-ho a Castella. La seua 
naturalesa militar i la seua escassa formació jurídica van determinar 
que es comportaren de manera autoritària, la qual cosa va plantejar 
nombrosos conflictes amb les institucions civils de les quals depe-
nien des del punt de vista administratiu i judicial.

Després de l’emissió del decret d’abolició dels furs es va encoma-
nar al president de l’acabada de crear Chancillería de València, Pe-
dro Colón de Larreategui, que elaborara una proposta per a la dis-
tribució en corregiments del territori valencià. Aquest va plantejar 
la creació de dotze circumscripcions, de les quals quatre serien de 
capa i espasa (corresponent amb les capitals de les antigues gover-
nacions i les seues lloctinències, és a dir, València, Castelló, Oriola i 
Xàtiva (rebatejada com San Felipe), sis serien de lletres (Carcaixent, 
Xixona, Ontinyent, Morella, Alpont i Alcoi), i les altres dos serien 
la d’Alacant, que havia de ser exercida pel governador militar de la 
plaça, i Peníscola, la naturalesa de la qual no es determinava. No 
obstant això, l’11 de novembre de 1708 Felip V va ignorar totalment 
aquesta proposta, i va ordenar que s’atorgara el càrrec de corregi-
dor als governadors militars existents en les places del territori, la 
qual cosa va donar lloc a la creació dels tretze corregiments que 
figuren en el mapa adjunt.

La distribució del territori assignat a cada corregiment va tindre un 
caràcter relativament arbitrari, i per tant mostrava una escassa ra-
cionalitat des del punt de vista administratiu. L’antiga lloctinència de 
Castelló va ser dividida en tres corregiments: Morella, Peníscola i 
Castelló. Però els dos primers abastaven un ampli territori longitu-
dinal, situat en les terres muntanyenques de l’interior, en el primer 
cas, o en la zona més pròxima a la costa, en el segon, la capital del 
qual se situava en una localitat bastant excèntrica per a aconseguir 
el seu control. Només el de Castelló semblava més lògic en abas-
tar les terres més fèrtils i poblades de les comarques de la Plana. 
D’altra banda, l’anterior lloctinència de València va ser dividida en 

dos corregiments: el del Cap i Casal i el d’Alzira. El primer tenia la 
major extensió de totes les noves circumscripcions, i abraçava tota 
la conca dels rius Túria i Palància, amb l’afegitó de Dosaigües (Dos 
Aguas), malgrat trobar-se separada pel corregiment d’Alzira. D’altra 
banda, aquest últim abastava la Ribera del Xúquer i la del riu Magre, 
limitant amb les terres castellanes de la Plana d’Utiel-Requena.

El territori de l’antiga lloctinència foral de Xàtiva va ser el més frag-
mentat, en distribuir-se en sis corregiments. El de l’antiga capital, 
rebatejada com a San Felipe, es va limitar a les terres de les actuals 
comarques de la Costera i la Vall d’Albaida, així com al litoral nord de 
la de la Safor. El sud d’aquesta comarca es va integrar en el corre-
giment de Dénia, que albergava també les comarques de la Marina 
Alta i Baixa. En pertànyer la seua capital al duc de Medinaceli, era 
a aquest a qui corresponia el nomenament del seu corregidor. Una 
cosa similar ocorria en els corregiments de Montesa, pertanyent a 
l’Ordre militar d’aquest nom, i de Cofrents, el titular del qual era el 
duc de Gandia. El corregiment d’Alcoi comprenia el territori de les 
actuals comarques de l’Alcoià i el Comtat, però estenent-se fins a 
la mar en incloure les localitats de la Vila Joiosa i Benidorm. Final-
ment, el corregiment de Xixona era el que tenia un caràcter més 
arbitrari, ja que, en estar enclavat entre els d’Alcoi i Alacant i dispo-
sar d’un territori molt reduït, se li van afegir les localitats de Salines 
i Elx. Finalment, la governació foral d’Oriola va ser dividida en dos 
corregiments: el de l’antiga capital foral abastava el Baix Segura i la 
conca mitjana del Vinalopó, i el d’Alacant se centrava bàsicament en 
el territori de l’actual comarca de l’Alacantí (sense Xixona).

Les successives temptatives que es van realitzar al llarg del segle 
XVIII per a aconseguir que alguns corregiments foren exercits per 
lletrats van tindre escassos resultats. El 1747 va adquirir aquesta 
condició el corregiment d’Alcoi, i en 1753 el de Xixona. L’any ante-
rior es va designar un corregidor lletrat per a la vila d’Ontinyent, se-
gregant-la del corregiment de Xàtiva. Finalment, encara que el 1768 
es va atorgar aquella condició al corregiment d’Alzira, i en 1785 al 
de Castelló, la por al contagi del descontent popular manifestat en 
l’esclat de la revolució francesa va acabar determinant la reversió 
de totes dos mesures al final de la centúria. L’organització del terri-
tori en corregiments va ser qüestionada en les Corts de Cadis i el 
Trienni Liberal, però la seua vigència es va mantindre fins a la divisió 
provincial realitzada per Javier de Burgos el 1833.



14. Divisió provincial de la Comunitat Valenciana de Javier de Burgos. 1833

Font: La división territorial valenciana: antecedentes, problemas y política de la Generalitat • Temàtica: Divisió de Javier de Burgos • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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14 
Divisió provincial 
de la Comunitat Valenciana 
de Javier de Burgos. 1833

A principis del segle XIX el territori de la Península Ibèrica es trobava 
dividit en nou regnes, dos principats, el senyoriu de Biscaia, setze 
províncies de Castella, dues províncies exemptes i les illes Balears i 
Canàries. La primera divisió administrativa en províncies d’Espanya 
va tindre lloc el 1789 a les mans de Floridablanca, llavors secretari 
d’estat, encara que no va afectar la unitat de l’antic regne valencià. 
Va ser coneguda com la “consulta provincial de Floridablanca” i va 
consistir en l’establiment d’una nova estructura jurisdiccional d’Es-
panya: 31 províncies, quatre regnes, un principat, un senyoria i una 
nova població. Però complicacions en la designació del repartiment 
va obligar a modificacions immediates. Així, la primera reforma civil 
de l’administració territorial d’Espanya va tindre lloc el 1810, des-
prés de la proposta per part de l’afrancesat Llorente d’anomenar 
prefectures a les primeres divisions provincials. Després d’aquest 
intent la vella província-regne de València va quedar fragmentada. 
No obstant això, les Corts de Cadis de 1812 van abolir aquesta di-
visió i van reconéixer de nou la unitat política i administrativa. Deu 
anys més tard, el 1822, els liberals van aprovar una nova divisió 
administrativa del país, la qual cosa va implicar la repartició de l’es-
pai valencià a les províncies de Castelló, València, Xàtiva i Alacant, 
però el retorn dels absolutistes uns mesos després va acabar amb 
aquesta distribució.

L’actual divisió provincial de la Comunitat Valenciana es remunta a 
mitjan del segle XIX, amb la fi dels retocs esdevinguts en les línies 
divisòries tant externes al vell regne com 
internes. Javier de Burgos, antic afrance-
sat i llavors secretari d’estat de Foment, 
va ser l’autor del Reial decret del 30 de 
novembre de 1833 que establia la divisió 
territorial d’Espanya en províncies i en el 
qual es descrivien amb total claredat els 
límits i extensió de cadascuna d’aques-
tes. Aquesta distribució no va seguir el 
criteri geogràfic del model francés, sinó 
que atenia al caràcter històric, així com 
elements de distància i població, amb la 
finalitat d’aconseguir una administració 
eficaç. La conjugació de criteris històrics, 
geogràfics, econòmics i culturals al cos-
tat dels estrictament administratius i de 
gestió han permés la seua continuïtat 
fins al segle XXI.

Aquesta proposta, amb una perspec-
tiva centralitzadora, implicaria, tal com 
s’indica en l’article segon del decret, la 
subdivisió valenciana en tres províncies, 
Castelló, València i Alacant, alhora que 

respecta i restitueix els límits de l’antic Regne de València. A partir 
de llavors van ser necessaris reajustaments interns en les línies di-
visòries existents. La comarca de l’Alt Palància va passar de València 
a Castelló, i continua així hui dia. El territori de Xàtiva, antiga provín-
cia valenciana, es va repartir entre València i Alacant a parts iguals, 
mitjançant una línia divisòria per la Serra Grossa i el massís del Mon-
dúver. D’aquesta manera les comarques de la Vall d’Albaida i la Safor 
s’integraven a Alacant, fins al 1836, quan el trasllat cap al sud de la 
frontera va suposar la incorporació de la Vall d’Albaida a València, i la 
Safor, dividida en dos, repartia els municipis de Gandia, Oliva i Vila-
llonga, el primer a València i els dos últims a Alacant. No va ser fins a 
1847 quan aquestes dos últimes poblacions van retornar a València, 
tal com les trobem en l’actualitat. Els reajustaments externs duts a 
terme pels liberals van implicar canvis significatius a les comarques 
de la Meseta de Requena i de Villena. Totes dos comarques, valen-
cianes el 1812 i 1822, van quedar fora el 1833, any en què es van 
transformar en castellanes. Van ser les faccions liberals les que van 
impulsar la seua restitució. Així, el 1836, desplaçada la frontera fins a 
la línia de les serres Mariola-Benicadell i el curs del riu d’Alcoi, Villena 
i Sax van passar a Alacant, i Requena va abandonar Cuenca el 1851. 
Després d’aquesta última incorporació, el riu Cabriol es convertiria 
en frontera natural. El 1995 el terme municipal castellonenc de Gá-
tova, va passar a formar part de la província de València. D’aquesta 
manera finalitzava el procés de repartició, donant lloc als límits polí-
tics que actualment defineixen la Comunitat Valenciana.

Riu Cabriel, afluent del riu Xúquer.  En 1851 es va convertir en la frontera natural entre Valencia, Conca i Albacete • Foto: Estepa



15. Partits Judicials de la Comunitat Valenciana. 1833-1851

Font: La organización histórica del territorio Valenciano • Temàtica: Partits Judicials • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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15 
Partits Judicials 
de la Comunitat Valenciana. 
1833-1851

L’origen dels Partits Judicials es remunta al 1833, després de la divisió 
provincial establida per Javier de Burgos, i que va suposar la reorga-
nització de tots els serveis dependents de l’administració de l’Estat, 
com ara la justícia, la contribució fiscal, el reclutament de soldats, el 
sistema electoral i fins i tot l’elaboració de les estadístiques oficials. 
Això implicava que les capitals de província concentraven aquestes 
activitats. La cerca d’una administració més eficient va obligar a fixar 
nuclis de menor entitat territorial, mitjançant la subdivisió de cada 
província. Per aquest motiu es produeix la subdivisió en partits ju-
dicials de la nova divisió territorial de la península i illes adjacents, 
aprovada per S. M. al Reial Decret de 21 d’abril de 1834, que donaria 
lloc a la creació de quasi mig miler de nuclis de població amb jut-
jats de primera instància a Espanya. Els partits judicials consistien en 
unitats territorials amb uns trets naturals, demogràfics, econòmics i 
administratius que facilitaven que els municipis que les encapçalaven 
assumiren els serveis administratius citats, no sols els judicials, mal-
grat el nom. Aquest procés va donar lloc a una ordenació del territori 
basada en nous plans de camins, carreteres i ferrocarrils, centrats en 
aquests caps de partit. Aquesta nova situació va convertir aquestes 
poblacions en elements ordenadors de planificació territorial, ja que 
es van transformar en capitals comarcals, degut, també, al seu poder 
d’atracció d’altres serveis, com ara comercials o sanitaris.

Els primers partits judicials creats a la província de Castelló van ser 
Morella, Sant Mateu, Vinaròs, Albocàsser, Llucena, Castelló, Vila-re-
al, Nules, Viver i Segorbe. La població mitjana de cada partit era de 
20.000 habitants, entre els quals destaquen Castelló, amb 25.000 i 
Sant Mateu, el menor, amb 15.000. Des d’un punt de vista territo-
rial, els partits de l’interior muntanyenc eren més extensos que els 
del litoral, fet que mostrava l’heterogeneïtat de les diferents unitats. 
El 1882 desapareix el partit de Vila-real, i els seus municipis van ser 

distribuïts entre els de Castelló i Nules. En el cas de València i Ala-
cant els canvis es van veure afectats per les reformes en les línies 
divisòries de les seues respectives províncies. Els partits que con-
formaven la província de València eren València i les seues delega-
cions, Alpuente (traslladat a Chelva), Villar, Llíria, Montcada, Sagunt, 
Chiva, Torrent, Carlet, Sueca, Alzira, Alberic, Xàtiva, Enguera i Jara-
fuel (després Ayora). A aquests s’afegirien els d’Ontinyent, Albaida 
i Gandia, després dels canvis del límit provincial. Així mateix, es 
produiria la incorporació de Requena el 1851. En el cas d’Alacant 
trobem els partits de Pego, Dénia, Callosa d’en Sarrià, la Vila Joiosa, 
Cocentaina, Alcoi, Xixona, Monòver, Novelda, Alacant, Elx, Dolores 
i Orihuela, juntament amb Villena que s’uniria el 1836. Al llarg de la 
segona meitat del segle XIX es va produir un conjunt de canvis a 
nivell intern, i determinats municipis van variar la seua pertinença 
d’un partit a un altre. El cas de la fragmentació del partit de Pego és 
el més destacat, deguda al canvi del límit provincial entre València 
i Alacant, procés que va suposar un repartiment de part dels seus 
municipis entre Gandia i Albaida.

Els partits judicials existents en l’actualitat en la Comunitat Valencia-
na es remunten a les reformes de 1988 i 1989, que van establir-ne 
la delimitació i capitalitat, respectivament. La primera reforma (Llei 
38/1988, de 28 de desembre) va establir la redefinició dels partits 
judicials com a divisions territorials judicials bàsiques en les quals 
s’inscriu el primer escaló d’òrgans judicials servits per Jutges de 
Carrera, el dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció, respectant 
la competència de les Comunitats Autònomes per a fixar la capitali-
tat. La segona reforma (Llei 9/1989, de 29 de desembre) tenia com 
a objecte fixar la capitalitat dels Partits Judicials establits per a la 
Comunitat Valenciana. En l’actualitat hi ha 36 partits judicials, 13 a 
Alacant, 5 a Castelló i 18 a València.

Albocàsser, capital de partit judicial 1833-1851 • Foto: Adela Talavera



III



LA COMUNITAT VALENCIANA 
I EL SEU LLOC 

EN L’ESCENARI MUNDIAL



1. 
La

 C
om

un
it

at
 V

al
en

ci
an

a 
en

 l’
en

to
rn

 a
ut

on
òm

ic
 d

’E
sp

añ
a

Fo
nt

: I
ns

ti
tu

to
 G

eo
gr

áfi
co

 N
ac

io
na

l h
tt

ps
://

m
ap

as
.fo

m
en

to
.g

ob
.e

s/
V

is
or

TE
N

T 
y 

Ba
se

A
N

E 
20

0
6-

20
20

 C
C

-B
Y

 4
.0

 ig
n.

es
 • 

Te
m

àt
ic

a:
 C

om
un

it
at

 V
al

en
ci

an
a 

i E
sp

an
ya

 • 
Pr

om
ou

: I
C

V
. I

ns
ti

tu
t C

ar
to

gr
àfi

c 
Va

le
nc

ià
-G

VA
 • 

R
ea

lit
za

: E
ST

EP
A

. E
st

ud
io

s 
de

l T
er

ri
to

ri
o,

 P
ai

sa
je

 y
 P

at
ri

m
on

io
. D

ep
ar

ta
m

en
t d

e 
G

eo
gr

af
ía

. U
ni

ve
rs

it
at

 d
e 

Va
lè

nc
ia

.

C
A

P
IT

A
L 

D
E

 C
O

M
U

N
IT

A
T

 A
U

TÒ
N

O
M

A

A
E

R
O

P
O

R
T

S 
D

E
 L

A
 X

A
R

X
A

 
T

R
A

N
SE

U
R

O
P

E
A

 D
E

 T
R

A
N

SP
O

R
T

 (
T

E
N

-T
)

P
O

R
T

S 
D

E
 L

A
 X

A
R

X
A

 T
R

A
N

SE
U

R
O

P
E

A
 

D
E

 T
R

A
N

SP
O

R
T

 (
T

E
N

-T
)

X
A

R
X

A
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
S



77

LA
 C

O
M

U
N

IT
AT

 V
A

LE
NC

IA
NA

 
I E

L 
SE

U
 L

LO
C

 E
N

 L
’E

SC
EN

A
R

I M
U

N
D

IA
L1 

La Comunitat Valenciana 
en l’entorn autonòmic 
d’Espanya
Cristina Herraiz Lizán 
Universitat de València

L’Estatut d’Autonomia és la norma institucional bàsica, la qual està 
reconeguda per la Constitució Espanyola de 1978 en el capítol ter-
cer, on es determina quines són les competències que poden as-
sumir les comunitats autònomes. Una vintena de matèries van ser 
cedides als governs regionals a conseqüència del sistema de go-
vern descentralitzat. 

L’origen de l’Estatut de la Comunitat Valenciana no es va regir pel 
mateix mecanisme que Catalunya o País Basc. En la Constitució 
espanyola de 1931 van ser aprovats els Estatuts d’Autonomia per a 
Catalunya, País Basc i Galícia, si bé no es van desenvolupar per l’ini-
ci de la Guerra Civil. En la Constitució de 1978 tant Catalunya com 
el País Basc i Galícia van ser reconegudes i declarades comunitats 
històriques, la qual cosa es va traduir en un desenvolupament sin-
gular dels seus estatuts d’autonomia, caracteritzats per una major 
descentralització i més competències de govern.

En el cas de la Comunitat Valenciana, després de les eleccions ge-
nerals de 1977 els diputats i senadors electes de la Comunitat Va-
lenciana van realitzar les tasques i gestions per a elaborar l’Estatut 
d’Autonomia Valencià. El Consell de Ministres va aprovar la preau-
tonomia per a la Comunitat Valenciana l’11 de març de 1978, que va 
ser publicada el 18 del mateix mes en el Boletín Oficial del Estado 
per Reial decret llei 10/1978, de 17 de març, pel qual s’aprovava el 
Règim Preautonòmic del País Valencià.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana configura un te-
rritori amb un nivell de competències més ampli que el que li co-
rresponia mitjançant la via d’accés a l’autonomia per l’article 143 de 
la Constitució espanyola, i amb una estructura institucional plena 
d’autogovern.  

L’evolució experimentada per la descentralització territorial en les 
últimes dècades i l’increment de l’autogovern valencià va adquirir 
forma en 2006, quan es va materialitzar una modificació de l’estatut 
d’autonomia de la Comunitat Valenciana. Amb caràcter innovador, 
apareix un nou Títol II, sota la rúbrica “Dels Drets dels Valencians 
i Valencianes” que fa referència tant als drets, deures i llibertats 
reconeguts en la Constitució Espanyola com en l’Ordenament 
de la Unió Europea i els instruments internacionals de protecció 
d’aquests. Entre altres temes es contempla el dret a l’aigua de 

qualitat i a l’aprofitament dels excedents d’altres conques d’acord 
amb la Constitució i la legislació estatal, els drets del sector agrari 
valencià, la protecció del medi ambient i el desenvolupament de 
polítiques actives d’infraestructures i el compromís d’elaborar una 
Llei-Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana.

Juntament amb altres governs regionals es van desenvolupar nous 
texts que, en general, insisteixen en tres aspectes principals: l’am-
pliació i la precisió de les competències, la major rellevància de les 
institucions regionals, la previsió d’instruments de participació i la 
cooperació amb l’Estat central. 

El procés històric espanyol i les diferents implicacions dels territoris 
en les seues reivindicacions nacionalistes han dibuixat un escenari 
complex i divers pel que fa als diferents estatuts d’autonomia que 
regeixen les comunitats. 

Actualment la Comunitat Valenciana representa el 10,6% de la po-
blació espanyola, per darrere de les comunitats d’Andalusia, Cata-
lunya i Madrid. De la mateixa manera la Comunitat Valenciana re-
presenta el 4,6% de la superfície total espanyola, octava d’Espanya, 
amb 23.255 km². Des del punt de vista econòmic la Comunitat Va-
lenciana representa el 10,3% del PIB espanyol, la qual cosa la col·lo-
ca en la posició 4a del rànquing de CCAA.

Banderes autonòmiques d’Espanya
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La Comunitat Valenciana 
a l’entorn 
de la Unió Europea
Cristina Herraiz Lizán 
Universitat de València

Les Regions Europees en el marc de la Unió Europea (UE) estan 
condicionades pel grau d’urbanització a Europa. Per a això s’atén 
l’escala de NUTS 3 (Nomenclature des Unités Territoriales Statis-
tiques, nivell de xicotetes regions), generada per la Unió Europea 
per a harmonitzar les estadístiques. Aquesta tipologia rural-urbana 
ha sigut creada a partir d’una variació de la metodologia original 
de l’OCDE. Així, la nova tipologia classifica les regions a partir de 
l’anàlisi de densitat demogràfica aplicat a cel·les de quadrícula d’1 
km² i proximitat a nuclis urbans i rurals; a més es té en compte la 
grandària dels centres urbans en cadascuna de les regions. 

En observar el grau d’urbanització en el territori valencià, mitjançant 
la citada escala de NUTS 3, la major part de la Comunitat Valenciana 
es considera àrea urbana. Atés que la tipologia rural-urbana té en 
compte la proximitat a nuclis urbans i es basa en una escala provin-
cial, hem de contrastar i complementar la informació del mapa. Així, 
observant les dades del territori ocupat per àrees rurals (segons Llei 
45/2007 de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural) aquestes 
suposen un 67% del territori valencià, amb tan sols un 8% de la 
població. Per tant, la Comunitat Valenciana és una regió molt hete-
rogènia, que concentra en el litoral la major part de població, mentre 
que la part oest de Castelló, la part nord-oest de la província de 
València i unes certes àrees del Sistema Bètic alacantí, tenen den-
sitats de població relativament baixes.

L’estructura urbana i la seua desigual distribució de les àrees rurals 
i urbanes generen una sèrie de desequilibris, especialment econò-
mics i socials, referits a l’accés a serveis. Per exemple, les regions 
urbanes concentren el 45% de la població i el 55% del valor afegit 
brut en el 12% del territori. Mentre que totes les àrees rurals eu-
ropees, ocupant un 45% del territori, tan sols tenen un 19% de 
població i un 14% del valor afegit brut. 

La distribució de les Regions Europees permet diferenciar un sec-
tor central, una zona en forma de pentàgon formada per l’àrea di-
buixada entre Londres, París, Milà, Munic i Hamburg, on es genera 
el 42% del PIB. Conforme ens allunyem d’aquesta regió central, 
on predominen les regions urbanes policèntriques (moltes ciutats 
amb una certa proximitat entre elles), trobem àrees on predomina 

l’entorn rural i intermedi, sempre amb diferents matisos. De tal ma-
nera que existeixen àrees urbanes al llarg del litoral mediterrani, que 
segueix una estructura urbana lineal, o bé en regions amb àrees ur-
banes monocèntriques, especialment a França, Espanya i Portugal.

Les causes d’aquesta distribució desequilibrada cal trobar-les en la 
intensitat del procés d’urbanització i la conseqüent pèrdua de re-
llevància demogràfica i econòmica dels espais rurals. L’èxode rural 
dels anys cinquanta i seixanta va provocar un abandó de les àrees 
rurals i, encara que aquest procés s’ha alentit, la tendència contínua.

Per a tractar de pal·liar aquestes desigualtats, des d’ESPON (Eu-
ropean Spatial Planning Observation Network) i a partir d’un rigo-
rós estudi del territori, es presenten recomanacions de polítiques 
emergents a nivell europeu, nacional i subnacional. Es planteja que, 
fins ara, les polítiques estaven basades en estimular el creixement 
de la població, mentre que les tendències actuals advoquen per 
polítiques basades en la governança multinivell, des de la Comissió 
Europea a l’escala municipal.

Banderes de la Comunitat Valenciana, Espanya i Europa, en el Palau de la Generalitat Valenciana
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Universitat de València

3 
El relleu de la Comunitat Valenciana 
en l’entorn mediterrani

Al mapa es representa el relleu de la conca mediterrània, on s’em-
marquen les terres valencianes. Aquest espai es caracteritza pel 
predomini dels espais muntanyencs, ja que aquesta conca es troba 
en una zona de subducció de la placa africana per sota de la placa 
eurasiàtica, fet que comporta l’alçament de la segona. Durant el 
mesozoic i el cenozoic, els processos orogènics alpins afectaren 
la conca mediterrània i encara hui són els responsables dels pro-
cessos sísmics i volcànics al nostre àmbit d’estudi. Algunes zones 
de les penínsules ibèrica, itàlica, balcànica i anatòlica, així com de 
l’Atles magrebí, són afectades recurrentment per terratrémols, ja 
que les vores de les plaques tectòniques eurasiàtica i africana hi 
transiten.

La tectònica activa de les muntanyes mediterrànies contrasta amb 
la calma de la Gran Plana Europea, al nord de la Conca Mediterrà-
nia, i de la Depressió del Sàhara, al sud de la mateixa conca. Allà hi 
trobem relleus antics i relativament plans, compostos d’àrees sedi-
mentàries que cobreixen els antics escuts de Lauràcia (Gran Plana 
Europea) i Gondwana (Depressió del Sàhara), respectivament. L’es-
cassa activitat orogènica de les depressions saharianes arriba fins 
al seu racó sud-oriental de la mar Mediterrània, concretament a les 
costes de Líbia i Egipte.

Fora d’aquesta àrea sahariana, hi ha predomini muntanyenc a la 
conca mediterrània, i les planes sedimentàries són una excepció, 
per bé que alberguen les àrees més riques econòmicament i demo-
gràfica. Entre les planes sedimentàries de la conca mediterrània cal 
destacar la depressió padana (formada principalment per les apor-
tacions del Po i de l’Àdige), al peu dels Alps, que alberga la més 
gran àrea urbana de tota la vora nord de la nostra mar (que hi inclou 
Torí, Milà, Bolonya o Venècia). Altres planes notables són la del riu 
Roine, al peu dels Alps i del Massís Central (Marsella, Montpeller); 
la del riu Maritsa o Meriç, entre Turquia i Grècia, al peu dels Balcans 
(on hi ha Edirne, i arriba fins a Istanbul seguint la Mar de Màrmara); 
el Lazio format al peu dels Apenins pel riu Tíber (Roma); la valen-
ciana central amb les aportacions del Xúquer, Túria, Millars i Serpis, 
al peu dels sistemes ibèric i bètic (València, Castelló, Gandia); i la 

valenciana meridional i murciana formada pel Segura i el Vinalopó, 
al peu de les muntanyes bètiques (Alacant, Elx, Múrcia). Altres pla-
nes menors són la del Delta del Llobregat (Barcelona) que baixa del 
Pirineu i Prepirineu; la també pirenaica del Rosselló i formada pels 
rius Tet i Tec (Perpinyà), les apeníniques toscana (Pisa, riu Arno), 
campana (Nàpols) i apuliana (Bari, riu Ofanto), la de Tunis i Cartago 
(riu Medjerda), la macedònica (Salònica, riu Aliàkmonas) i la turca 
d’Adana (riu Seyhan, al nord d’Antakya).

Les planes alberguen gran part de la població mediterrània, però la 
major part del territori són muntanyes, on cal destacar la serralada 
de l’Atles (Marroc, Algèria, Tunísia), que alberga el món amazic; les 
serralades bètica, ibèrica i litoral catalana (totes tres afecten les te-
rres valencianes) a la península Ibèrica; els Pirineus entre Espanya i 
França; el Massís Central francés; els Alps entre França i Itàlia; els 
Apenins tot al llarg de la península Itàlica; els Alps Dinàrics entre 
Croàcia, Bòsnia i Montenegro; les muntanyes Pindos entre Albània i 
Grècia; els Balcans entre Bulgària, Grècia i Turquia; la serralada pòn-
tica (costa turca de la Mar Negra) i la de Tauros (costa mediterrània 
turca); i les muntanyes del Llevant (Líban, Síria, Israel, Palestina).

El clima mediterrani és conegut per ser temperat i relativament hu-
mit a l’hivern i sec i calorós a l’estiu. No obstant això, hi ha fortes di-
ferències entre les precipitacions de Mostar (Bòsnia i Hercegovina) 
i Podgorica (Montenegro), que superen els 1.500 mm anuals, o de 
Nàpols, Tirana (Albània) i Antalya (Turquia) amb més de 1.000 m, i 
els 200 mm d’Almeria o Alexandria (Egipte) o els menys de 100 mm 
de Port Said o el Caire. Les escasses precipitacions estiuenques 
són un obstacle per als cultius, que només pot ser compensat amb 
el regadiu, però en canvi representen un reclam per al turista al nord 
del centre i nord d’Europa, que ompli les platges mediterrànies. Tro-
bem una forta diferència entre la vora nord i les vores sud i est de 
la Mediterrània: les platges hi són presents a tots tres costats, però 
els conflictes a llevant (Síria, Líban, Israel, Palestina) i al nord d’Àfri-
ca (primavera àrab, inestabilitat política), propicia la massificació a 
les platges mediterrànies d’Europa (Espanya, França, Itàlia, Croàcia 
i Grècia) i a les de Turquia.

Penyagolosa, comarca de L’Alcalatén, símbol del relleu valencià • Foto: Estepa
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Universitat de València

4 
La Comunitat Valenciana 
i el trànsit aeroportuari 
en la conca mediterrània

El tràfic aeroportuari constitueix un indicador fiable de l’activitat 
econòmica social en la seua dimensió territorial.

Al mapa es representen els aeroports més concorreguts el 2019 
per nombre de passatgers a la Conca Mediterrània, però també a 
l’Europa Atlàntica i Oriental. S’observa que és a l’opulenta i superpo-
blada Europa Atlàntica on transita un major nombre de passatgers. 
La menys dinàmica i poblada Europa Mediterrània presenta menor 
trànsit i, sovint, lligat al turisme. La més pobra i menys densament 
poblada Europa Oriental encara mostra un menor flux aeri. Per úl-
tim, les riberes sud i est de la Mediterrània són les que presenten 
un menor flux de passatgers.

A l’Europa Atlàntica els aeroports amb més trànsit de passatgers són 
Heathrow (Londres) (80,9 milions de passatgers el 2019), Charles de 
Gaulle (París) (76,2), Schiphol (Amsterdam) (71,7), Frankfurt (70,6), 
Munic (47,9), Gatwick (Londres) (46,6), Dublín (32,9) i Orly (París) 
(31,9). Es tracta de ciutats amb un important tràfic de negocis, ja 
que es troba en l’àrea més poblada i rica d’Europa, tot i que París i 
Londres són també notables ciutats turístiques. A més, ciutats com 
ara Frankfurt, Amsterdam, París i Londres funcionen com a hubs 
(aeroports d’enllaç) amb notables connexions intercontinentals.

Dins l’Europa Mediterrània cal destacar Madrid (61,7 milions de 
passatgers el 2019), Barcelona (52,7), Istanbul (52), Roma Fiumici-
no (43,5), Lisboa (31,2), Mallorca (29,7) i Milà Malpensa (28,8). En 
aquest cas, el trànsit per turisme és notable, sobretot a Mallorca, 
però també a Barcelona i Roma. A més, el trànsit de negocis predo-
mina a Madrid, Istanbul, Lisboa o Milà. Cal destacar a més els hubs 
de Madrid i Istanbul.

De l’Europa Central cal esmentar els aeroports de ciutats turístiques 
com ara Praga, Budapest i Viena (que també és ciutat de negocis). 
A l’Europa Oriental destaca Moscou (Sheremetyevo i Domodedo-
vo), per trànsit de negocis. A la riba oriental de la Mediterrània els 
aeroports de Tel Aviv i el Caire presenten el més gran nombre de 
passatgers.

Quant als aeroports valencians, el més important per 
nombre de viatgers fou el de l’Altet (Alacant-Elx Miguel 
Hernández), amb 15 milions de passatgers el 2019. 
Aquest aeroport té moltes connexions amb l’Europa 
Atlàntica, sobretot amb el Regne Unit (40% del tràfic 
total de l’Altet el 2019). La gran quantitat de turistes 
–que es dirigeixen principalment als hotels de Beni-
dorm– i residents –que van sobretot al Baix Segura i 
la Marina– de nacionalitats britàniques, escandinaves, 
alemanya, holandesa, belga, francesa i, en general, 
de tota l’Europa de l’Est, propicia les freqüents con-
nexions amb l’Europa Atlàntica i, en menor mesura, 
amb l’Oriental, per a cobrir aquesta demanda. A més, 

l’Altet també té connexions amb alguns aeroports del nord d’Àfrica 
i d’Itàlia, i amb diversos espanyols. Un dels principals inconvenients 
de l’aeroport de l’Altet és l’absència d’un ferrocarril que el connecte 
amb Alacant, Elx i amb la resta de la xarxa ferroviària. A pesar de 
l’absència de mobilitat, l’Altet ocupava el 2019 el lloc sisé entre 
els aeroports de la costa mediterrània, després dels de Barcelona, 
Roma, Palma, Atenes i Màlaga. A escala espanyola, aquest aero-
port ocupava el 2019 el lloc cinqué per nombre de passatgers, des-
prés de Madrid, Barcelona, Palma i Màlaga.

El segon aeroport valencià més important el 2019 era el de Ma-
nises (València), amb 8,5 milions de passatgers. Hi destaquen les 
connexions amb els hubs de l’Europa Atlàntica (Frankfurt, Munich, 
Zuric, Amsterdam, París, Londres), però també té freqüents vols 
amb molts aeroports espanyols, italians, francesos i alguns del nord 
d’Àfrica i de l’Europa Central i Oriental. Manises ocupava el 2019 el 
lloc desé entre els aeroports de la costa mediterrània, després dels 
de Barcelona, Roma, Palma, Atenes, Màlaga, Alacant-Elx, Venècia, 
Nàpols i Catània. A escala espanyola, l’aeroport de València ocupava 
el 2019 el lloc huité, després de Madrid, Barcelona, Palma, Màlaga, 
Alacant-Elx, Gran Canaria i Tenerife-Sur.

Tant Alacant-Elx com Manises-València són gestionats per AENA 
(Aeroports Espanyols i Navegació Aèria). En canvi, l’aeroport de 
Castelló es gestiona des de la Generalitat Valenciana. Té conne-
xions amb Bilbao, Sevilla, Londres, Katowice (Polònia), Viena, Buda-
pest i Bucarest. El 2019 hi van circular 125.000 passatgers.

Quant a mercaderia, el 2019 Manises-València ocupava el lloc sisé 
entre els aeroports espanyols, amb 14,6 milions de tones, i Ala-
cant-Elx el lloc desé amb 4 milions de tones. L’any 2020, a causa 
de la Covid19, el descens de passatgers fou notable: Alacant-Elx 
en perdé el 75% i València el 71%. L’Altet passà de 15 milions el 
2019 a 3,7 el 2020 i Manises de 8,5 a només 2,5. Quant a tones 
de mercaderia, València passà de 14,6 milions a 11,8 i Alacant-Elx 
de 4 a 3,5.

Aeroport d’Alacant
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5 
La Comunitat Valenciana 
i el trànsit portuari 
en la conca mediterrània

Al mapa es representen els ports amb major càrrega amb conteni-
dors el 2019 a la Conca Mediterrània i també a l’Europa Atlàntica. 
Aquest tipus de càrrega sol expressar en TEU (Twenty-foot Equiva-
lent Unit, equivalent a un contenidor estàndard de 20 peus), atés 
que la majoria de la càrrega es mou dins d’aquest tipus de recipient.

D’entrada, cal dir que el primer port europeu (Rotterdam) ocupava 
el lloc desé quant a tràfic de mercaderies el 2019 i per davant hi 
havia 9 ports de l’Àsia Oriental (6 dels quals de la Xina): Shanghai, 
Singapur, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Guangzhou, Busan (Corea 
del Sud), Qingdao, Hong-Kong i Tianjin. Àsia oriental i, sobretot, la 
Xina, maneja i meneja el comerç mundial. Al llarg del segle XXI s’ha 
multiplicat el flux comercial del Llunyà Orient amb Europa i amb els 
Estats Units.

Al mapa s’observa que els ports de l’Europa Atlàntica eren els que 
movien un major nombre de càrrega amb contenidor el 2019, en es-
pecial Rotterdam (13,5 milions de TEUs), Anvers (11,7) i Hamburg 
(9,3). Altres ports atlàntics importants eren Bremerhaven, Felixs-
towe (3,8) i Le Havre (2,8).

També és notable la càrrega amb contenidor per la Conca Medi-
terrània, beneficiada per ser lloc de pas en la ruta entre Suez i Gi-
braltar (8% de la mercaderia global). El 2019 hi destacava El Pireu 
(Atenes) (5,6 milions de TEU), València (5,4), Algesires (5,1), Tànger 
Med (4,8), Port Said (3,8), Barcelona (3,3), Ambarli (Istanbul) (3,1), 
Marsaxlokk (Malta) (2,7), Gioia Tauro (Calàbria) (2,5) i Gènova (2,2).

A la ribera sud de la Mediterrània, més pobra i poc densament po-
blada, la càrrega en contenidors entre Tànger i Alexandria és testi-
monial, mentre que a la ribera oriental és significativa la de Beirut, 
Haifa i Ashdod, així com l’esmentada de Port Said (eixida nord el 
Canal de Suez).

Quant als ports valencians, el més important pel volum de merca-
deries és el de València. Els tres recintes –València, Sagunt i Gan-
dia– gestionats per l’Autoritat Portuària de València (APV) van mou-
re 5,4 milions de TEUs. Es tracta del segon port de la Mediterrània 
per mercaderia en contenidor i el sisé d’Europa. Les principals navi-
lieres que hi treballen són MSC (Mediterranean Shipping Company, 
de Ginebra), Maersk (de Copenhaguen), CMA-CGM (de Marsella), 
COSCO (de Beijing) i Hapag-Lloyd 
(d’Hamburg).

El 2020, a pesar de la COVID-19, 
l’APV ha mantingut el nivell de trà-
fic de 2019. Les principals càrregues 
amb contenidor són la indústria agro-
alimentària, els materials de construc-
ció (taulells, ciment), i els productes 
químics. Quant a mercaderia sense 
contenidor destaca el tràfic de vehi-
cles, la indústria agroalimentària i la si-

derometal·lúrgica. Aquesta mercaderia està lligada en bona mesura 
als sectors productius valencians més exportadors. El recinte de 
València alberga la majoria del trànsit, però Sagunt està especialitzat 
en vehicles, siderometal·lúrgia i, sobretot, en gas natural (gràcies a 
la regasificadora, a la qual arriba gas natural liquat per via marítima). 
El recinte de Gandia està especialitzat en bobines i pasta de paper, 
fusta d’importació i productes agrícoles.

Per territoris, el rànquing de moviment de contenidors plens està 
encapçalat pels EUA, la Xina, Turquia, Algèria i l’Índia. Cal dir que la 
meitat de les tones gestionades per l’APV el 2020 es corresponen 
a trànsit (transbordament de mercaderies) i del 51% restant el 29% 
són operacions d’exportació i el 22% d’importació. Cal destacar, a 
més, el trànsit de passatgers de València el 2019 amb Mostaganem 
(Algèria) (112.000 persones) i, sobretot, amb les Balears (Eivissa, 
Palma i Maó) (564.000).

L’ampliació nord del recinte portuari de València ha estat objecte de 
debat durant els últims anys entre l’APV, que defensa que millorarà 
l’activitat econòmica i l’ocupació, i els moviments ciutadans que la 
consideren una agressió mediambiental al litoral del Parc Natural de 
l’Albufera (atés que el port és una barrera que dificulta la circulació 
normal dels sediments que l’onatge hi transporta).

El de Castelló és el segon port valencià i el nové espanyol quant a 
trànsit total de mercaderies. El 2019 hi va haver una càrrega amb 
contenidors de 0,2 milions de TEU, on destacava l’exportació de 
productes ceràmics (fabricats al propi hinterland castellonenc). A 
més, ocupa el segon lloc del sistema portuari espanyol en granels 
sòlids (20,7 milions de tones el 2019), gràcies al dinamisme del 
sector ceràmic (argiles i feldspats), mentre que l’alt volum de gra-
nel líquid (10,6 milions de tones) es deu al trànsit de petroli cru que 
abasteix la refineria BP del Serrallo de Castelló.

El Port d’Alacant va tindre una càrrega amb contenidors de 0,17 
milions de TEU el 2019. Està especialitzat tant en granels sòlids (so-
bretot minerals i materials de construcció), com en mercaderia ge-
neral (ciment –de la cimentera de Sant Vicent del Raspeig– i marbre 
del Vinalopó), amb 1,4 milions de tones moguts en tots dos casos. 
Cal destacar el trànsit de passatgers d’Alacant amb Orà (121.000 
persones el 2019) i amb Alger (22.000).

Port de València



6. La Comunitat Valenciana a l’eix mediterrani. Ferrocarril

Font: https://wwwopenraikway.org.OpenRailwayMap • Temàtica: Eix Mediterrani • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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6 
La Comunitat Valenciana 
en l’eix mediterrani. 
Ferrocarril

Un dels elements essencials que expliquen l’activitat econòmica i 
la mobilitat personal és la xarxa de comunicacions, especialment la 
terrestre, conformada per la xarxa ferroviària i la de carreteres d’alta 
capacitat. La construcció d’aquestes infraestructures s’ha anat ar-
ticulant generalment mitjançant el seu desenvolupament endogen 
dins de cada estat, prestant menys atenció a les connexions trans-
frontereres. D’aquesta manera, cada país europeu ha anat confor-
mant la seua xarxa viària i ferroviària d’acord amb una determinada 
visió política i econòmica. A Espanya, la visió dominant des del segle 
XVIII ha sigut la radial, creant així un model centrat en Madrid entorn 
de l’anomenat “quilòmetre zero”, des d’on parteixen carreteres i 
línies ferroviàries. Aquest model es va aguditzar amb la construcció 
de la xarxa d’Alta Velocitat (AVE) en els anys noranta del segle XX. 
El mapa adjunt revela aquest fenomen. Podem observar l’aïllament 
de les xarxes d’Alta Velocitat (AV) dels diferents països europeus 
i la centralitat de Madrid. A Espanya, a més, la diferència d’ample 
de via entre la tradicional xarxa ferroviària espanyola (i portuguesa, 
ibèrica, en suma, de 1.668 mm) i la de la resta d’Europa (1.435 mm, 
ample estàndard, internacional o UIC) va fer de la península una 
illa ferroviària. La construcció d’un model autènticament europeu 
interconnectat no va començar fins a 2011, amb la reforma de la 
Xarxa Transeuropea de Transports (TEN-T en les seues sigles en 
anglés), conformada per corredors estratègics, com el Mediterrani, 
juntament amb els mecanismes de finançament adequats (CEF), 
decisions que auguren un canvi de mentalitat que es traslladarà 
amb el temps al mapa: el 2030, la xarxa TEN-T ha d’estar comple-
tada, dedicant-se especial atenció als enllaços transfronterers i a la 
interoperabilitat europea de les xarxes de cada estat. 

En la Comunitat Valenciana, la xarxa viària d’àmbit europeu (l’Au-
topista del Mediterrani) va ser una realitat transformadora del te-

rritori en els anys 70 del segle passat, tant des del punt de vista 
productiu com de mobilitat de les persones. Ara és el torn de la 
xarxa ferroviària. S’estan fent passos significatius en aquest sentit 
amb el desenvolupament del Corredor Mediterrani. Atenent el seu 
caràcter litoral, el Corredor recorre tot el territori valencià de nord 
a sud i enllaça amb rutes cap a l’interior (Terol, per la vall del Palàn-
cia, Madrid o Albacete). A escala espanyola, el Corredor es troba 
implementat fins a l’estació del Camp de Tarragona, treballant-se 
en l’actualitat més al sud, on es procedirà al canvi d’ample d’ibèric 
a estàndard (tram Tarragona-Castelló), prosseguint amb el tercer fil 
(que redueix l’ample de via i permet circulacions en ample euro-
peu) fins a València, a l’espera d’una nova plataforma en ample UIC 
que ha de construir-se. El pas per València s’articularà mitjançant 
un nou túnel passant que prosseguirà per la nova plataforma fe-
rroviària d’ample estàndard molt avançada fins a Xàtiva i la Encina, 
des d’on es dirigeix cap a Alacant i cap a Múrcia, aprofitant trams 
de serveis AVE cap a Madrid. Així mateix, s’estan desenvolupant 
les connexions ferroportuàries (Castelló, Sagunt, València i Alacant) 
i operacions com a noves estacions intermodals (Castelló o Font de 
Sant Lluís a València). 

La implantació de l’ample internacional en tot el Corredor mediterra-
ni vindrà a equiparar-se a l’impacte que va tindre en el seu moment 
l’autopista del Mediterrani i històricament la Via Augusta romana, 
permetent un trànsit de persones i mercaderies sense transbord en 
frontera, obrint noves perspectives a les exportacions valencianes, 
al traspàs de càrrega del camió al ferrocarril i al canvi modal de l’avió 
al tren de llarg recorregut amb la finalitat d’aconseguir un transport 
més sostenible.

Eix ferroviari del Mediterrani, a Sollana, la Ribera Baixa • Foto: Pep Pelechà
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7 
La latitud geogràfica 
de la Comunitat Valenciana 
en el context mundial

Al mapa es representa les àrees de latitud mundial que coincideixen 
amb els límits de la Comunitat Valenciana. El valencià és un territori 
extremadament allargat que fa 330 kilòmetres des de Sorita (latitud 
40° 44’), al nord, fins al Pilar de la Horadada (37° 52’), al sud. Aquesta 
distància latitudinal és idèntica a la que separa dos de les ciutats més 
significatives dels Estats Units: Nova York, pel nord, i San Francisco, 
pel sud; o les dos principals ciutats gregues: Salònica, al nord, i Ate-
nes, al sud.

És sorprenent observar com, dins la latitud valenciana es troben 
alguns dels principals centres de poder mundial (Washington DC 
o Beijing), però també de poder econòmic i tecnològic (Nova York 
i San Francisco, però també Tianjin, el principal port del nord de la 
Xina).

Si fem un periple latitudinal valencià arreu del món trobarem regions 
mediterrànies (Conca Mediterrània, Califòrnia), altiplans (Anatòlia, 
Castella), estepes i deserts freds (Àsia Central), altes muntanyes 
(Caucas, Rocoses, Apalatxes), planes al·luvials (Xina, EUA), mars 
interiors (Càspia) i, sobretot, oceans (Atlàntic, Pacífic).

Comencem el periple cap a l’est. Pel que fa a la conca mediterrània, 
la latitud valenciana abraça tres ciutats illenques: Palma (39º 34’, 
mateixa latitud que Massamagrell o Utiel), Càller (capital de Sarden-
ya) (a 39º 13’, latitud similar a Carlet i Cofrentes) i Palerm (capital 
de Sicília) (a 38º 06’, latitud similar a Callosa de Segura). La principal 
ciutat de la península Itàlica a latitud valenciana és Nàpols (a 40º 50’, 
latitud similar a la de l’extrem nord valencià).

Pel Mediterrani cap a l’est hi ha les ciutats gregues de Salònica (a 
40º 50’, latitud com la de l’extrem nord valencià) i Atenes (a 37º 59’, 
semblant a Torrevieja). Després trobem les ciutats turques medite-
rrànies d’Esmirna (38º 24’, com el Campello i Monòver) i Bursa (40º 
11’, com Atzeneta del Maestrat i Benlloc) i la d’Ankara (39º 56’, com 
Vila-real o Viver), ja a la meseta anatòlica.

Al món de les muntanyes caucàsiques cal esmentar la capital d’Ar-
mènia (Erevan 40º 11’, com la Vall d’Alba); la ciutat iraniana (provín-
cia d’Azerbaidjan) de Tabriz (38º 05’, com Orihuela i Guardamar); i la 
capital d’Azerbaidjan Bakú (a 40º 22’, com Peníscola i Albocàsser), 
al costat de la Mar Càspia.

Més enllà de la Mar Càspia cap a l’est hi ha les ex repúbliques so-
viètiques del centre d’Àsia, amb ciutats com ara Asgabat (o Aixkha-
bad), capital de Turkmenistan (37º 58’, com Torrevieja), Samarcanda 
(Uzbekistan) (39º 39’, com Chulilla o Sagunt) i Duixanbe, capital de 

Tadjikistan (38º 34’, com l’Alfàs del Pi i Castalla). Es tracta d’un món 
de clima extrem estepari o desèrtic fred, com el que trobem encara 
més a l’est al despoblat i inhòspit Turquestan xinés (Xinjiang) i a les 
províncies xineses de Qinghai i Gansu i de la Mongòlia interior xinesa.

Encara més a llevant hi ha la densíssima plana al·luvial del nord de la 
Xina, amb les ciutats de Beijing o Pequín (39º 54’, com Borriana, Aín 
o Bejís), capital de la Xina, i Tianjin o Tientsin (39º 09’ com Cullera, 
Alzira, Tous, Bicorp i Jarafuel), port principal de Beijing. Finalment 
trobem la ciutat nord-japonesa de Sendai (38º 16’, com Elx). En 
comparació amb les ciutats marítimes valencianes, el clima xinés 
del Pacífic litoral és extrem: hiverns molt freds (-3,4ºC a Tianjin) i 
estius tan calorosos com el valencià litoral (26ºC a Tianjin).

Si travessem tot l’immens oceà Pacífic toparem finalment amb la 
costa pacífica dels EUA i amb un bon nombre de grans ciutats esta-
tunidenques a latitud valenciana. A Califòrnia trobem, a una latitud 
quasi idèntica a l’extrem sud valencià, San Francisco, i més al nord 
Sacramento, la capital de Califòrnia (a latitud 38º 34’, com l’Alfàs del 
Pi i Castalla). En aquesta àrea de clima mediterrani tornen a créixer 
els cítrics. A l’Oest (West) dels EUA hi ha a latitud valenciana dos 
grans ciutats de les Muntanyes Rocoses: Salt Lake City (Utah) (a 
40º 45’, com la Riera del Bergantes i la Tinença de Benifassà) i Den-
ver (Colorado) (a 39º 44’, com Faura, Marines, el Villar i Sinarcas). Al 
Mitjà Oest (Midwest) dels EUA, hi ha a latitud valenciana diverses 
ciutats de les Grans Planes (Great Plains), amb clima extrem (per 
sota de 0º al gener i per sobre de 25 al juliol): Kansas City (Missouri) 
(a 39º 03’, com la Valldigna, Manuel, i Ayora); Saint Louis (Missouri) 
(a 38º 37’, com Altea, Ibi, Onil, Biar i Villena); Indianapolis (Indiana) (a 
39º 46’, com la Vall d’Uixó, Soneja i Andilla); Cincinnati (Ohio) (a 39º 
06’, com Navarrés); i Columbus (Ohio) (a 39º 58’ com Onda). Des-
prés de superar els Apalatxes arribem a la costa atlàntica, on hi ha 
la capital federal Washington DC (38º 53’, similar a Oliva i l’Olleria); 
Filadèlfia (Pennsilvània) (39º 57’, com Almassora i Caudiel); i Nova 
York (coincident amb l’extrem nord valencià). La benignitat del cli-
ma mediterrani valencià a vora mar és notable si el comparem amb 
el d’aquestes ciutats litorals estatunidenques, que pateixen fortes 
gelades i nevades a l’hivern (1ºC al gener a Filadèlfia), i que tenen 
un estiu, si més no, tan càlid i humit com el nostre (26ºC al juliol a 
Filadèlfia).

Si travessem l’Atlàntic toparem amb l’àmbit ibèric, amb dos grans 
ciutats dins la latitud valenciana: Lisboa (capital de Portugal) (38º42’, 
com Alcoi i Benissa) i Madrid (capital d’Espanya) (40º 25’, com Be-
nicarló i Vilafranca). I així acabem el nostre periple latitudinal on l’ha-
víem iniciat.



8. La longitud geogràfica de la Comunitat Valenciana: Long. 1º 30’ oest - 0º 41’ est

Font: Elaboració pròpia • Temàtica: Longitud • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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8 
La longitud geogràfica 
de la Comunitat Valenciana 
en el context mundial

Al mapa es representen l’àrea a escala mundial que coincideixen 
amb la longitud geogràfica del territori valencià. Mentre que la lati-
tud valenciana abraça 330 km de nord a sud, la longitud es restrin-
geix a 190 km d’oest a est. El punt més occidental són Las Hoces 
del Cabriel, a 1º 30’ W, i el més oriental les Illes Columbretes, a 0º 
41’ E. En la Península, el punt més oriental valencià és la Desembo-
cadura del Riu de la Sénia a Vinaròs, a 0º 30’ E. 

El meridià de Greenwich –que travessa la Comunitat Valenciana de 
nord a sud– serveix de meridià origen per a determinar la longitud 
geogràfica dels llocs de la Terra. El globus terraqüi es divideix en 24 
fusos paral·lels al meridià de Greenwich o meridià zero, que va ser 
adoptat com a referència mundial el 1884. 

La línia imaginària del meridià zero travessa els termes valencians 
d’Herbers i Morella (Ports); Castell de Cabres (Baix Maestrat); Catí i 
Albocàsser (Alt Maestrat); la Serratella, la Serra d’en Galceran, Ben-
lloc, la Vall d’Alba, Vilafamés, la Pobla Tornesa, Borriol, Benicàssim, 
Castelló i Almassora (Plana Alta). Tot just a la Marjal de Castelló el 
meridià zero és travessat pel paral·lel 40º de latitud. Després la línia 
imaginària s’endinsa a la mar i passa a 25 km a l’est del Port de 
València. Torna a tocar terra al terme de Dénia, i continua pel Verger, 
Ondara, Beniarbeig, Pedreguer, Alcalalí, Xaló, Llíber, Benissa i Calp 
(Marina Alta) i finalment a Altea (Marina Baixa) torna a endinsar-se a 
la mar i passa a 35 km a l’est del Cap de l’Horta (Alacant) i a 45 del 
Cap de l’Aljub (Santa Pola).

La longitud valenciana d’oest a est (Hoces del Cabriel – Columbre-
tes) abraça una sèrie de ciutats i països de nord a sud que des-
criurem a continuació. El tret més interessant d’aquest recorregut, 
a banda de la coincidència amb el meridià O, és l’observació dels 
diversos climes que abraça la longitud valenciana a mesura que can-
via de latitud: polar, oceànic, de muntanya, mediterrani continen-
talitzat, mediterrani litoral, estepari subtropical, desèrtic, estepari 
intertropical, de sabana i monsònic.

Comencem el recorregut de la longitud valenciana pel nord. Parteix 
d’un clima polar l’extrem septentrional, però en una latitud molt alta 
ja canvia a clima oceànic, gràcies a l’efecte del Corrent del Golf. 
Quan toca terra en Newcastle-upon-Tyne (Anglaterra) (a 55º latitud 
N i a una longitud coincident amb l’extrem occidental valencià), les 
temperatures són ja temperades (4ºC al gener i 16ºC al juliol), sobre-
tot si es comparen amb llocs a la mateixa latitud a la costa atlàntica 
canadenca (-15ºC al gener a la Península del Labrador). 

Seguint cap al sud, la longitud valenciana alberga altres ciutats an-
gleses com ara la històrica York (a 1º 4’ W, coincident amb la lon-
gitud de Requena) i la industrial Sheffield (a 1º 30’W, com Las Ho-

ces del Cabriel). A continuació trobem les ciutats universitàries de 
Cambridge (0º 12’ W, com Pego, Oliva i Benidorm) i Oxford (1º 25’ 
W, com Sinarcas). Més al sud topeta amb Londres i Greenwich (0º, 
com Castelló de la Plana). I cap al sud passa per la ciutat portuària 
de Southampton (1º 24’ W, com Camporrobles).

La longitud valenciana passa després pel Canal de la Mànega i arri-
ba al port francés de Le Havre (0º 6’ E, com les Coves de Vinromà, 
Dénia i Teulada) i la ciutat normanda de Caen (0º 22’ W, com la Vila 
Joiosa, Cullera, el Port de Sagunt, l’Alcora i Cinctorres). Després 
passa per la ciutat bretona de Nantes (a 1º 30’W, com Las Hoces 
del Cabriel) i la de Poitiers (0º 20’ E, com Càlig), i per les gascones 
de Bordeus i Pau, totes dues a 0º36’ W (com Aigües, Penàguila, 
Llutxent, Corbera, València Ciutat, Estivella o Penyagolosa).

A continuació travessa el Pirineu i entra a la Península per Navarra 
oriental, l’Aragó i Catalunya occidental. Passa per les ciutats arago-
neses d’Osca (a 0º 40’W, com Rocafort, Almussafes i el Campello), 
Saragossa (a 0º 53’ W, com Albatera o La Font de la Figuera), Al-
canyís (a 0º 8’W, com Benassal, Oliva o Benidorm) i Terol (a 1º 6’W, 
com Requena) i per les catalanes de Lleida (a 0º 38’E, com les Co-
lumbretes) i Tortosa (a 0º 31’E, com la desembocadura del Sénia). 
Cap al sud, la longitud valenciana ix per Múrcia (a 1º 8’ W, com Aras 
de los Olmos) i Cartagena (a 0º 59’W, com Chelva o Chera). 

La longitud geogràfica valenciana s’endinsa posteriorment a la Mar 
Mediterrània i entra a terres magribines a través de dos ciutats al-
gerianes litorals: Orà (a 0º 38’W, com Agost, Montesa, Sumacàr-
cer i Vilamarxant) i Mostaganem (a 0º 5’ E, com Benicàssim), des 
d’on arriben els transbordadors de persones que ixen d’Alacant i 
València, respectivament. Després penetra cap a ciutats de clima 
estepari, com ara Sidi Bel Abbès (a 0º 38’ W com Orà), Tlemcen (a 
1º 19’W, com Venta del Moro) o Saida (a 0º 9’E com Orpesa i Xert). 
I més cap al sud, en ple desert saharià d’Algèria, topa amb Adrar, a 
28º latitud nord i longitud 0º 17’ W (com Nules i Gandia).

Després de travessar el Sàhara, la longitud valenciana arriba a la 
històrica ciutat saheliana de Gao (Malí), a 16º de latitud nord i longi-
tud 0º 3’ W (com Benissa i Calp) i a Kaya (Burkina Faso), amb clima 
de sabana (estiu humit i hivern sec) (a 1º 5’W, com Cofrentes). Més 
al sud hi ha la ciutat ghanesa de Tamale, a latitud 9º N i longitud 
0º 51’W (com Villena). I encara més al sud, a 5º N, hi ha Accra, la 
capital de Ghana, a la vora del Golf de Guinea. Accra (a 0º 12’ W, 
com Finestrat, Vilallonga, Xeraco, Canet d’en Berenguer, Betxí i 
l’Alcora) posseeix un clima monsònic atenuat per un aflorament 
d’aigües fredes (upwelling). Abans d’arribar a l’equador, la longitud 
valenciana s’endinsa a l’Atlàntic, i ja no l’abandona fins al Pol Sud 
(l’Antàrtida). 



IV



LA POBLACIÓ VALENCIANA. 
UNA SOCIETAT MODERNA. 

UNA DEMOGRAFIA DE
TERRITORI DESENVOLUPAT
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EDAT MITJANA 2020

EDAT MITJANA
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 43,57

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Sandra Mayordomo Maya
Universitat de València

1 
Edat mitjana comarcal 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

L’edat mitjana de la població es defineix com la mitjana d’edats dels 
residents d’un territori en un moment determinat. D’aquesta ma-
nera, aquest indicador permet comparar mitjançant un únic valor la 
distribució per edats dels individus per a diferents territoris.

En la Comunitat Valenciana, l’edat mitjana dels habitants és de 
43,57 anys, la qual cosa denota l’existència d’una significativa po-
blació madura i longeva. No obstant això, s’adverteixen rellevants 
diferències entre les diverses comarques. En aquest sentit, es 
constata que la població més jove, és a dir, amb edats mitjanes 
inferiors a la mitjana autonòmica, es localitza a la Plana de Castelló, 
en l’Àrea Metropolitana de València i en algunes comarques de la 
seua segona corona, en concret el Camp de Túria i la Ribera Alta, 
així com a l’Alacantí i en l’eix del Vinalopó. En la resta del territori 
els valors se situen per damunt de la mitjana valenciana. Les xifres 
més elevades i, per tant, les poblacions més envellides, es troben 
en comarques interiors de les províncies de Castelló i València, on 
sobreïxen l’Alt Millars (52,6 anys), el Racó d’Ademús (50,2), l’Alt 
Maestrat (50,1), la Vall de Cofrents-Aiora (49,5), Els Ports (49,2) i 
La Serrania (48,9). A la província d’Alacant destaquen el Comtat i la 
Marina Alta.

En aquest context, es percep que els es-
pais rurals de l’interior valencià registren 
les edats mitjanes poblacionals més ele-
vades del territori. Aquests àmbits pa-
teixen problemes de caràcter demogrà-
fic que s’han configurat durant dècades, 
visualitzats en l’emigració cap als nuclis 
urbans litorals, principalment a les grans 
aglomeracions, i fonamentats en la dinà-
mica del creixement econòmic. Aquest 
continu èxode rural, protagonitzat habi-
tualment per joves d’actitud manifesta-
ment activa, ha comportat una perma-

nent despoblació i un creixent procés d’envelliment. Els pobladors 
predominants en aquestes societats són jubilats i pensionistes, que 
constitueixen la base fonamental de la seua població resident per-
manent. Per tant, es tracta d’un escenari complicat, que s’ha anat 
conformant en els últims decennis a mesura que es van accelerar 
els processos d’urbanització, el creixement de les ciutats i la implan-
tació de l’actual sistema urbà valencià. Així mateix, les àrees rurals 
interiors es caracteritzen generalment per unes condicions físiques 
adverses, que dificulten les activitats econòmiques i l’arribada de 
nous habitants. De manera paral·lela, en les àrees metropolitanes i 
altres zones urbanes i/o costaneres, el desenvolupament econòmic 
actua com a element d’atracció poblacional, sobretot d’habitants 
joves, la qual cosa comporta la presència en aquests àmbits d’una 
població menys envellida i un major dinamisme socioeconòmic.

El continu envelliment de la població valenciana comporta relle-
vants conseqüències socioeconòmiques, amb un increment de les 
taxes de dependència, principalment en àrees rurals de l’interior. 
Aquest procés implica significatius reptes que afecten les finances 
públiques i a la reorganització dels sistemes sanitari i social, entre 
altres assumptes. No obstant això, la longevitat de la població és 

un dels grans triomfs de la so-
cietat, resultat de l’èxit de les 
polítiques de salut pública i de 
l’elevat nivell de desenvolu-
pament aconseguit. Per això, 
és fonamental l’impuls d’es-
tratègies i instruments d’en-
velliment actiu, de caràcter 
integrador, que consideren a 
les persones majors com a 
subjectes de ple dret a parti-
cipar en qualsevol aspecte de 
la vida comunitària.

L’edat mitjana comarcal valenciana, 43 anys, redueix les diferències entre territoris: Alacant ciutat (43 anys),
contrasta amb Ares del Maestrat (54 anys) • Fotos: Adela Talavera y Miguel Lorenzo
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TAXA BRUTA
DE NATALITAT 2020

MITJANA
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 7,47

NAIXEMENTS

(Població total de l’any + Població total de l’any següent)
x 1.000

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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María Hernández Hernández
Universitat d’Alacant

2 
Taxa bruta de natalitat 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La taxa bruta de natalitat és un índex que representa el nombre 
de naixements registrats per cada mil habitants en relació amb la 
població total durant un any. En el seu càlcul no es té en compte 
ni l’edat ni el gènere, uns elements que condicionen el nombre de 
naixements. Aquest índex depén de diversos factors entre els quals 
cal esmentar l’estructura socioeconòmica, és a dir, el nivell de des-
envolupament i els factors culturals i religiosos associats al paper 
que exerceix la dona en les seues respectives societats i la seua 
incorporació al mercat de treball, el coneixement i permissivitat en 
l’ús dels mètodes anticonceptius o la religiositat i influència social 
de les jerarquies religioses. Per això, altes taxes de natalitat es re-
gistren als països subdesenvolupats enfront d’índexs baixos en paï-
sos amb economies terciaritzades com l’espanyola, i en particular, 
la valenciana. 

La taxa de natalitat en la Comunitat Valenciana, segons l’INE, en 
2019 es situa en 7,47 ‰, un valor lleugerament inferior a la mitjana 
espanyola (7,62 ‰). La seua evolució es caracteritza per una reduc-
ció constant des de 2008 quan es va assolir el màxim valor (11,51 ‰) 
del segle XXI. L’anàlisi de la distribució a escala municipal posa de 
manifest el predomini dels municipis amb una taxa de natalitat infe-
rior a la mitjana regional, que es localitzen per tota la Comunitat. En 
aquests valors són majoritaris els que se situen pròxims a la mitjana 
regional (de 5,36 ‰ a 7,59 ‰) enfront dels inferiors a 5,35 ‰ que es 
localitzen en alguns municipis interiors (sectors muntanyencs i valls 
de l’interior continentalitzat) de les comarques de la Vall d’Aiora-Co-
frents, La Serrania, l’Alt Palància, l’Alcalatén o del Comtat i interior 
de la Marina Alta. Els valors superiors a la mitjana presenten una 
doble tipologia associada a la taxa que els identifica. Aquells amb 
valors lleugerament inferiors a la mitjana, majoritaris, es localitzen 
en sectors litorals de les províncies d’Alacant i, sobretot, a Castelló 
(eix Orpesa-Vinaròs), entorn de les capitals provincials de Castelló i 
Alacant i les seues àrees d’influència, l’àrea d’influència de la ciutat 
de València que s’expandeix cap a les comarques de l’Horta Sud 
i la Ribera Alta i els corredors entorn del riu Vinalopó i Segura a la 
província d’Alacant (Vinalopó Mitja i Baix Segura, respectivament). 
Si bé també, encara que puntualment en municipis de l’interior com 
ara Morella o Herbers (els Ports), Aras de los Olmos (La Serrania) o 
Benassal i Vilafranca (Alt Maestrat), que s’insereixen en dinàmiques 
de taxes de natalitat molt baixes.

La taxa bruta de natalitat respon a diversos factors, alguns comuns 
a la totalitat del territori regional i altres específics dels municipis o 
comarques. Entre els primers cal esmentar la caiguda en la natalitat 
registrada a la regió, l’origen de la qual en molts casos cal remuntar 
a mitjan dels setanta del segle XX i que ha suposat passar de presen-
tar unes taxes de natalitat entre les més altes d’Europa a situar-nos 
entre les més baixes. Aquesta tendència ha suposat un progressiu 
envelliment de la societat i una reducció significativa de les cohorts 
en edat reproductiva i, per tant, una disminució de la natalitat. Tam-
bé cal esmentar l’impacte que en la natalitat tenen els processos 
d’èxode rural o l’arribada de població immigrant. En el primer cas, 
els grups de jóvens se’n van i es genera un progressiu envelliment 
de la població i un descens més acusat de les taxes de natalitat. En 
el cas de l’arribada d’immigrants laborals (majoritàriament parelles 
jóvens) les taxes s’incrementen ja que al factor edat s’uneix en el 
cas d’emigrants estrangers que solen procedir de països que encara 
conserven pràctiques i tradicions culturals favorables a la natalitat. 
Segons dades de l’INE (2019), aquesta taxa era 6,68 ‰ per a les 
valencianes enfront del 12,31 ‰ de les dones estrangeres. 

A aquest comportament general per a tota la Comunitat s’uneixen 
factors específics que evidencien taxes més elevades coincidint 
municipis i comarques amb activitats econòmiques (terciàries i in-
dustrials) vinculades a clústers com ara el calçat (municipis d’Elx 
o Elda), el plàstic (Ibi) o la ceràmica (Vila-real), agricultura intensiva 
sota plàstic (Pilar de la Horadada) o activitats vinculades amb el tu-
risme litoral que atrauen població jove per la demanda de mà d’obra 
(en molts casos immigrant). A això se sumen processos de difusió 
urbana (majoritàriament població jove) des de les capitals provin-
cials (exemplificades per València i la seua àrea metropolitana) que 
expulsa població degut als elevats preus de l’habitatge. Els factors 
que expliquen taxes de natalitat superiors al 7 ‰ en els municipis 
d’interior de la província de Castelló i també en alguns de València i 
Alacant (encara que en menor número) responen, en canvi, a qües-
tions estadístiques, és a dir, donat el baix contingent poblacional a 
conseqüència de l’èxode rural qualsevol modificació comporta un 
impacte alt en la taxa. Aquests canvis es vinculen a l’arribada de 
nous pobladors (població jove) associats, en alguns casos, a políti-
ques per a frenar la despoblació, mantindre serveis o la implantació 
de noves activitats vinculades al sector serveis (com ara el turisme).
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TAXA BRUTA
DE MORTALITAT 2020

MITJANA
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 8,8

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

DEFUNCIONS

(Població total de l’any + Població total de l’any següent)
x 1.000
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María Hernández Hernández
Universitat d’Alacant

3 
Taxa bruta de mortalitat 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La taxa de mortalitat (també denominada taxa de mortalitat general 
o taxa bruta de mortalitat) és la proporció de persones que moren 
respecte al total de la població en un any, i s’expressa en tant per 
mil. El balanç entre els naixements i les defuncions determinen el 
creixement natural de la població sense incloure les migracions. La 
xifra resultant és resultat del context polític, social i econòmic que 
determina una mort primerenca o una elevada esperança de vida. 
Aquesta taxa depén de diversos factors entre els quals cal esmen-
tar l’estructura demogràfica (grandària de la cohort de població an-
ciana), el nivell de desenvolupament socioeconòmic d’un territori o 
situacions conjunturals que generen un increment de la mortalitat 
com pot ser una guerra, una pandèmia o riscs naturals. L’increment 
de l’esperança de vida als països amb economies avançades com 
la valenciana, que ha passat de 78,76 anys a 83 anys el 2019 (INE), 
s’ha traduït en un lleu increment d’aquesta taxa durant els últims 
anys a conseqüència de l’envelliment de la societat, que determina 
la defunció pel factor biològic. 

La taxa de mortalitat mitjana de la Comunitat Valenciana el 2019 
(8,8 ‰) se situa en valors molt pròxims a la mitjana nacional (8,83 
‰), amb una tendència que des de principis del segle XXI s’ha man-
tingut entre 8,04 ‰ el 2009 i 9,16 el 2018. El 2020 (9,65) (INE) es 
va registrar un valor superior  a conseqüència de la sobremortalitat 
generada pel COVID-19. 

La distribució a escala municipal es caracteritza per un predomini de 
municipis amb índexs superiors a la mitjana regional, que es distri-
bueixen al llarg de tot el territori regional tant en àrees litorals (Sue-
ca, Alzira o Sagunt) com a municipis d’interior tant muntanyencs 
(Morella o Alcoi) com de valls interiors continentalitzades (Villena, 
Requena o Ayora). Les taxes superiors a 15,08 ‰ i, sobretot, les 
que se situen en l’última cohort, presenten una menor implanta-
ció i estan concentrades en els municipis muntanyencs de l’inte-
rior de Castelló (els Ports, l’Alt Maestrat i l’Alt Millars), València (la 
Serrania, Racó d’Ademús) i municipis interiors de les comarques 
de l’anomenada Muntanya d’Alacant (interior de la Marina Baixa i 
Alta, Comtat i Alcoià). Els valors inferiors a la mitjana es localitzen 
majoritàriament al voltant de municipis pròxims a les tres capitals 
provincials i la seua àrea d’influència (comarques del Camp de Túria 
o l’Horta Sud a València, per exemple). En el cas de la província 
d’Alacant, aquests valors es prolonguen cap al sud (el Baix Vinalopó 
i municipis al volant del riu Segura), així com a alguns municipis del 

Vinalopó Mitjà (Monforte) i l’Alcoià (Ibi). Predomina, des del punt de 
vista de la seua distribució territorial, com succeïa amb els valors 
inferiors a la mitjana, els valors lleugerament superiors a aquesta 
(6,57 ‰-8,8 ‰), si bé valors per davall del 2,39 ‰, molt baixos, es 
localitzen en alguns municipis de les àrees ja citades, però també 
en alguns municipis d’interior situats en contextos amb taxes de 
mortalitat elevades, com Puebla de San Miguel (el Racó d’Ademús) 
o Sorita (els Ports). 

La distribució de la taxa bruta de mortalitat s’explica per diversos 
factors. En primer lloc, cal esmentar l’alta esperança de vida de la 
població valenciana (83 anys el 2019 segons l’INE), que la situen 
entre les més altes d’Europa, conseqüència de les millores que l’es-
tat del benestar ha procurat a la població valenciana en els últims 
seixanta anys. Aquest fet explica el predomini de les taxes lleuge-
rament superiors a la mitjana regional. A aquest factor general cal 
sumar alguns específics. Als municipis muntanyencs d’interior de 
les províncies de Castelló i València i a l’interior muntanyenc d’Ala-
cant, factors com ara el procés d’èxode rural iniciat en la dècada del 
1960 o abans, la permanència d’una població envellida, o el predo-
mini d’economies tradicionals basades en el sector primari, deter-
minen unes taxes de mortalitat que dupliquen la mitjana regional. 
Per contra, taxes inferiors a la mitjana regional s’expliquen també 
per factors econòmics i històrics, ja que coincideixen amb les àrees 
que des de la dècada el 1960 concentren les activitats econòmi-
ques més dinàmiques associades a la indústria i als serveis. La con-
centració d’activitats vinculades als serveis (turisticoresidencials), 
a la indústria (calçat, joguets, ceràmica o tèxtil) i a una agricultura 
intensiva de regadiu (cítrics i hortalisses) atrauen a mà d’obra en 
edat laboral, la qual cosa redueix l’edat mitjana i, consegüentment, 
la taxa de mortalitat. A aquest factor, cal unir els processos de di-
fusió urbana que determina que la població jove es desplace cap a 
municipis pròxims a les capitals provincials on poden accedir a habi-
tatges a menor cost, la qual cosa es tradueix en un rejoveniment de 
l’estructura demogràfica i una consegüent reducció de les taxes de 
mortalitat. L’existència de municipis amb baixes taxes de mortalitat 
en entorns d’elevada mortalitat respon en gran manera a factors 
estadístics. És a dir, donada la reduïda grandària de la població, qual-
sevol modificació té un fort impacte en el resultat final, bé perquè 
el nombre de defuncions en un any és menor al registrat en anys 
anteriors, bé perquè es produeix l’arribada de nous empadronats 
que modifiquen substancialment aquesta taxa.
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TAXA GLOBAL
DE FECUNDITAT 2020

MITJANA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 33,56

Naixements al llarg de l’any

Dones de 15 a 49 anys
x 1.000

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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4 
Taxa global de fecunditat 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La taxa de fecunditat general (TF) és la relació existent entre el 
nombre de naixements ocorreguts en un any i el volum de població 
en edat fèrtil (dones entre 15-49 anys) i s’expressa en tant per mil 
a l’any. És una taxa més precisa per a comparar la fecunditat entre 
territoris que la taxa bruta de natalitat ja que considera factors de 
l’estructura poblacional com és el sexe (dona) i la edat, que afecten 
la natalitat. El seu resultat ve condicionat per una sèrie de factors 
entre els quals cal esmentar la grandària de la cohort en edat repro-
ductiva, l’edat en la qual la dona té el seu primer fill, ja que a partir 
dels 35 anys disminueix la fecunditat en les dones, o l’ús de mèto-
des anticonceptius.

La taxa de fecunditat a la Comunitat Valenciana en 2019 es va situar 
en 33,56 ‰, que equival a 1,37 fills per dona (INE). Un valor lleuge-
rament superior a la mitjana nacional (1,24), si bé es situa entre els 
més baixos d’Europa i allunyat de l’índex de fecunditat de 2,1 fills 
per dona considerat tradicionalment com el valor que garanteix el 
relleu generacional. Aquesta taxa es caracteritza per presentar una 
tendència descendent des de 2008 quan es va situar en 45,08 ‰, 
el valor més elevat durant el segle XXI i per presentar diferències 
significatives entre les dones de nacionalitat espanyola (31,50‰) i 
estrangera (45,49‰) (INE).

La distribució de la taxa global de fecunditat replica en gran manera 
l’índex brut de natalitat, si bé s’incrementa el nombre de municipis 
que se situen per damunt de la mitjana regional. Superen aquest 
valor la majoria de les comarques de les províncies de Castelló i Ala-
cant. Des del punt de vista de la distribució a escala municipal, els 
valors més alts (per damunt de 60 ‰), que es caracteritzen per una 
escassa representativitat territorial, es localitzen en municipis d’in-
terior i majoritàriament a les comarques dels Ports i l’Alt Maestrat. 
Una major representativitat territorial presenta els que se situen 
entre 33,58 ‰ i 60,51 ‰ (lleugerament per damunt de la mitjana), 
que es localitzen en els territoris on s’assenten clúster industrials 
(calçat, tèxtil, ceràmica, plàstic), activitats agrícoles intensives o el 
sector serveis on les activitats turisticoresidencials tenen una em-
premta significativa. Entre els primers cal citar, per exemple, l’eix 
del Vinalopó amb els municipis de Villena, Elda o Elx (a la província 
d’Alacant) o de la indústria taulellera a Vila-real (a la província de 
Castelló). En les activitats agrícoles resulten representatius munici-
pis de la Vega Baja com ara Pilar de la Horadada o el sector citrícola 
a la Ribera Alta (Alzira) o l’Horta Sud. En les activitats vinculades 
al sector serveis cal esmentar el municipi de la Vila Joiosa o Santa 

Pola (a la província d’Alacant) o Alcalà de Xivert, Peníscola o Vinaròs 
a la província de Castelló. Les taxes de menor fecunditat (menys 
de 10,43 ‰) es localitzen en municipis d’interior (per exemple, en 
alguns de la denominada Muntanya d’Alacant com ara Balones, 
Quatretondeta, Famorca o Tollos), a la comarca de Requena-Utiel 
(Camporrobles, Venta del Moro), la Canal de Navarrés (Quesa), l’Alt 
Palància (Vall de Almonacid, Caudiel) o l’Alt Millars (Zucaina, Mon-
tanejos). Aquests valors extrems no són, no obstant això, els ma-
joritaris. Predominen els que se situen lleugerament per davall de 
la mitjana regional, que presenta una doble distribució, d’una banda 
municipis situats en el litoral, coincidint amb sectors de turisme 
de sol i platja madur (Benidorm, Dénia, Torrevieja o Gandia) i d’al-
tra banda municipis d’interior (majoritaris), on predominen activitats 
tradicionals vinculades al sector primari.

La distribució de la taxa de fecunditat respon a diversos factors, 
alguns dels quals són propis de tota la Comunitat i altres especí-
fics de determinades comarques o municipis. Entre els primers, 
cal esmentar la reducció constant en el nombre de fills per dona 
des de mitjan de la dècada del 1970. Una reducció associada a la 
incorporació de la dona al mercat laboral i la dificultat per a conciliar 
maternitat amb la vida laboral o l’increment de dones amb estudis 
superiors que han retardat l’edat per a tindre el primer fill. A això 
cal unir les dificultats de la població jove per a aconseguir treballs 
estables i salaris dignes (precarització laboral) i uns nivells d’atur es-
tructurals alts que fa posposar l’edat per a tindre fills. Entre els fac-
tors específics, per a les àrees amb menors taxes de fecunditat, cal 
esmentar una cohort en edat reproductiva reduïda a conseqüència 
de l’èxode rural que va caracteritzar a gran part de les àrees d’inte-
rior en les dècades de 1960 i 1970 que, a més, accentua l’emigració 
de les dones. A més està la dificultat perquè els jóvens que se’n 
van a cursar estudis superiors tornen a aquests territoris a causa de 
la falta d’ocupacions. Entre els que presenten taxes de fecunditat 
superiors a la mitjana, cal assenyalar l’existència d’activitats econò-
miques que atrauen mà d’obra jove i, per tant, en edat de procrear. 
Aquesta capacitat d’atracció s’estén a mà d’obra estrangera (adults 
jóvens) que, a més, presenten unes taxes de fecunditat superiors 
a les de la dona espanyola. Cal un particular comentari sobre les 
altes taxes de fecunditat a l’interior de Castelló i en menor mesura 
a València en situar-se en municipis amb escàs volum poblacional. 
Aquests valors es justifiquen per raons estadístiques: la reduïda 
grandària de la cohort en edat reproductiva determina que qualsevol 
modificació tinga un fort impacte en el resultat final.
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ÍNDEX 
D’ENVELLIMENT 2020

MITJANA
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 121,8

Població de 65 anys i més

Població menor de 16 anys
x 100

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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5 
Índex d’envelliment 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La taxa d’envelliment representa la població de 65 anys i més di-
vidida per la població menor de 16 anys, multiplicada per 100. La 
taxa mitjana de la Comunitat Valenciana és de 121,8%. L’Institut 
Nacional d’Estadística, en les seues dades de 2020, reflectia una 
tendència imparable: la Comunitat Valenciana era una de les comu-
nitats autònomes que registraven un màxim històric d’envelliment, 
del 125,2% o, el que és el mateix, ja es comptabilitzen 125 majors 
de 64 anys per cada 100 menors de 16. En aquest sentit la mateixa 
informació corroborava que per províncies, la població més envelli-
da era la d’Alacant, que liderava el rànquing d’envelliment amb un 
índex del 130,4% (130 majors de 64 anys per cada 100 menors de 
16). Per part seua, Castelló i València presentaven taxes d’envelli-
ment molt similars, del 122,6% i 122,1%, respectivament. 

A escala comarcal s’observa que la població de les àrees de l’in-
terior de Castelló i de València, són les que més envelliment pre-
senten, i en el cas d’Alacant destaquen tant la Marina Alta com el 
Comtat. D’altra banda, la taxa de natalitat continua afonant-se a la 
Comunitat Valenciana, ja que el 2019 va caure fins al 7,4 ‰ (7,4 
naixements per cada 1.000 habitants). D’altra banda, l’esperança de 
vida continua la seua escalada i va aconseguir el 2019 el seu màxim 
històric a la Comunitat Valenciana (82,9 anys). 

En el cas de la província d’Alacant, els processos d’envelliment es 
deuen sovint als residents estrangers jubilats que habiten en po-
blacions de la Marina, la Vega Baja i altres comarques. Al Vinalopó 
Mitjà, i com a exemple de la dinàmica poblacional que es dona entre 
la població jubilada estrangera, destaca el municipi del Fondó dels 
Frares, on el 63% de la seua població, segons dades del padró de 
2020, és estrangera. D’aquests residents immigrats internacionals 
que predominen clarament en la localitat, el 68,41% són del Regne 
Unit, seguits dels Països Baixos amb 9,89%, Bèlgica amb 7,56% i 
Alemanya amb un 4,22%. La resta de la població internacional de 
la localitat, el 9,92%, engloba un heterogeni grup de nacionalitats 
diverses. Una cosa similar trobem als municipis de San Fulgencio 
i Rojales, on el percentatge de població estrangera (jubilats proce-
dents en la seua majoria del Regne Unit i de la Unió Europea), repre-
senten un 64% i un 72% respectivament, segons dades del padró 
de 2020. Un altre cas molt diferent són els majors índexs d’envelli-
ment, localitzats a la Muntanya d’Alacant, integrades pels territoris 
de quatre comarques (el Comtat, l’Alcoià, i les àrees interiors de la 
Marina Alta i la Marina Baixa). Encara que en les zones del rerepaís 
de la Marina es poden localitzar residències de jubilats estrangers, 
que aguditzen el procés d’envelliment, a les àrees rurals de l’interior 
muntanyenc, de poblacions com la Vall de Gallinera i la Vall de Seta, 
l’envelliment de la població, no respon a processos adulterats per 

immigració de jubilats estrangers, sinó al propi procés derivat de la 
falta d’actius demogràfics, dependència econòmica d’activitats del 
sector primari, i a taxes molt elevades d’envelliment de la població 
local, com és el cas de poblacions com Tollos i Famorca, amb men-
ys de 50 habitants. 

El dinamisme empresarial, vinculat a la indústria agroalimentària en 
algunes zones de la Vega Baja i del Vinalopó, unida a l’activitat tu-
rística i residencial, dona lloc al fet que a la província d’Alacant hi 
haja zones menys envellides, com ara les poblacions de Benferri, 
Albatera, San Isidro, Callosa del Segura o Almoradí. 

En altres comarques de l’interior de la província de València, com ara 
la Vall de Cofrentes-Ayora (Zafra, Teresa de Cofrentes, Jalance, Cor-
tes de Pallás) o la Canal de Navarrés (Millares i Bicorp), es presenta 
un envelliment notable d’algunes de les seues poblacions princi-
palment a causa de la falta de diversificació de les activitats econò-
miques tradicionals (agricultura) o implantades durant dècades i 
que tenen data de caducitat (central nuclear). També cal significar 
altres poblacions de la Serrania (Chelva) o de l’Alt Maestrat (Ares 
del Maestrat i Culla) vinculades a l’agricultura i mineria. Trobem mu-
nicipis que participen d’un notable envelliment, a causa d’una crisi 
de les activitats productives tradicionals i a processos d’emigració, 
al llarg de les comarques castellonenques de l’Alt Palància (el Toro 
i Sacañet), els Ports (Herbers i Vallibona) i el Baix Maestrat (Castell 
de Cabres, Xert i Cervera del Maestrat).

Les projeccions de població confirmen la tendència cap a una so-
cietat cada vegada més envellida. L’augment de l’esperança de 
vida i l’envelliment de la població tenen importants conseqüències 
econòmiques, com ara la variació en el patró del consum de les 
famílies (i el desenvolupament d’empreses i institucions que donen 
respostes a aqueixos canvis), la grandària i la composició de la des-
pesa pública (amb l’augment de la despesa en sanitat, dependència 
i en pensions), la taxa d’estalvi, la demanda de productes financers, 
la composició de l’ocupació, etc. El terme ageingnomics o econo-
mia de l’envelliment fa referència als efectes econòmics de l’enve-
lliment, un procés que presenta desafiaments per als actuals estats 
del benestar i també ofereix oportunitats per al desenvolupament 
d’activitats complementàries i el creixement econòmic dels territo-
ris en els quals aquestes es localitzen. Així estem veient la impor-
tància de les persones majors en el consum privat (sobre la base de 
les dades de consum de béns i serveis de les cases amb un susten-
tador major) i la demanda de serveis públics per part d’aquest grup 
de població, especialment de sanitat (atenció primària, hospitalària), 
i protecció social (dependents i població en risc de pobresa). 
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TAXA DE
DEPENDÈNCIA 2020

MITJANA
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 54

Població menor de 16 anys + Població de 65 anys i més

Població de 16 a 64 anys
x 100

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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6 
Taxa de dependència 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La taxa de dependència és un índex que recull dades sobre la pobla-
ció activa i la població dependent. Aquesta, com el seu propi nom 
indica, expressa la proporció existent entre la població que, com els 
pensionistes, és considerada dependent, així com la població activa 
de la qual depén. Tècnicament, la taxa de dependència és la propor-
ció de persones majors de 65 anys i que ja no es troben en edat de 
treballar, respecte als menors de 65 anys i que sí que es troben en 
edat de treballar. Així, la taxa de dependència és el quocient entre 
la suma de la població de menors de 16 anys i majors de 64, i la 
població de 16 a 64 anys, multiplicat per 100. L’indicador és molt 
utilitzat per al càlcul de la sostenibilitat del sistema de pensions. Per 
a simplificar el càlcul, sol seleccionar-se una forqueta d’edat limita-
da entre els 15 i els 65 anys. El càlcul de la taxa de dependència sol 
expressar-se com a percentatge sobre la població en edat de tre-
ballar. A més, cobrint un període determinat. Una vegada apliquem 
la fórmula, obtenim un resultat. Com més gran és el percentatge 
obtingut, major serà la càrrega que suposa per a la població activa 
el fet de sostindre la població dependent. Per contra, si la taxa és 
baixa, menor serà aquesta càrrega per a la dimensió productiva. 
Sens dubte aquesta taxa va en augment des dels últims vint anys 
en la Comunitat Valenciana, segons dades de l’INE, passant de 
47,25 el 2000 a 54,71 el 2021. 

La taxa de dependència està relacionada amb l’índex d’envelliment 
que ve donat per l’augment de l’esperança de vida, que ha crescut 
en més de 8 anys des del 1978, segons l’INE (2018). Actualment es 
troba en 80,5 anys per als homes i 85 per a les dones. En el mapa 
comarcal podem observar com hi ha una correspondència directa 
entre envelliment població i alts índexs de dependència a les co-
marques d’interior de les províncies de Castelló i València, i de la 
Muntanya d’Alacant i el sud del Baix Segura. 

El 2019 les persones amb 60 anys o més representen aproximada-
ment el 13% de la població mundial. Europa és el continent amb po-
blació més envellida: el 19,4% dels europeus tenen més de 65 anys 
i es preveu que aquesta proporció augmente en les pròximes dèca-
des a més d’un quart de la població arribant en 2050 a un 28,1%, 
segons dades de Nacions Unides. De la mateixa manera augmen-
tarà el nombre de persones més majors. Es calcula que el nombre 
de persones de més de 80 anys es triplicará en una mica més de 30 
anys i es multiplicará per set el 2100: de 137 milions en 2017 pas-
sarà a 425 milions el 2050 i a 3100 milions el 2100 (Nacions Unides, 
2017). A Espanya s’estima que l’any 2060 el 17,5% de la població 

tindrà 80 anys o més, sent llavors la segona xifra més alta del món. 
Les dades per a la Comunitat Valenciana són similars. El programa 
de l’Organització Mundial de la Salut Age-Friendly Cities (Ciutats per 
la Gent Major) planteja als municipis un dels reptes més importants 
del segle XXI. Algunes ciutats de la Comunitat Valenciana han iniciat 
el procés de convertir-se en ciutat per la gent major: Mislata, Gan-
dia o Castelló, entre altres. Aquests canvis demogràfics susciten 
profundes incerteses sobre el possible afebliment dels sistemes 
de benestar, tant de suport familiar com de prestació de serveis per 
a cobrir les demandes d’una població cada vegada més envellida. 
Envellir a vegades comporta malalties, discapacitat o situacions de 
dependència i, sovint, cures de llarga durada que al món rural re-
cauen sobre les dones. Com deia l’OMS en el seu Informe mundial 
sobre l’envelliment i salut (2015), la gent a càrrec de les cures de 
llarga durada abracen un ampli espectre de persones i habilitats. 
En un extrem es troben els cuidadors informals que no reben re-
muneració ni suport extern, ni estan capacitats; aquests inclouen a 
familiars, amics i veïns. En l’altre extrem es troben els professionals 
sanitaris altament capacitats; i enmig de tots dos, hi ha persones 
que compten amb diferents nivells de capacitació, coneixements 
tècnics, estatus i remuneració. Les cures de llarga duració consis-
teixen en la provisió de suport i ajuda a persones amb condicions 
limitades i cròniques. Aquestes van des de cures especialitzades, a 
cures personals, suport domèstic, suport social, o acompanyament 
en la presa de decisions. La complexitat de les cures de llarga du-
ració fa patent la limitació de l’Estat de Benestar. Aquesta situació 
es torna més visible per l’envelliment de les poblacions, els canvis 
sociodemogràfics i la incorporació de les dones al món laboral. 

Sens dubte, les taxes de dependència generen també un notable 
risc d’exclusió en el medi rural i aguditzen la bretxa entre el camp i 
la ciutat, sobretot perquè tendeix a reflectir-se en resultats demo-
gràfics, mercat de treball i accés a serveis. En la Comunitat Valen-
ciana, s’observa una clara correspondència entre les zones rurals i 
d’interior, i les pròximes a les capitals de província, o les situades 
en corredors industrials o àrees de serveis. Les administracions i al-
tres organitzacions tenen el repte de conéixer les necessitats reals 
d’algunes poblacions havent d’abordar i debatre sobre l’atenció i 
intervenció en persones majors des d’una perspectiva territorial, 
multidimensional, global i transversal. Així, les dades indiquen que 
València i Castelló són les províncies on hi ha un major pes de la 
població dependent. Alacant es troba a continuació, mentre que la 
mitjana autonòmica és el 54%.



7. Creixement vegetatiu de la Comunitat Valenciana. 2020

Font: Elaborat a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temàtica: Creixement vegetatiu 2020 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CREIXEMENT
VEGETATIU 2020

MITJANA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA -0,13

NAIXEMENTS - DEFUNCIONS

Població total
x 100

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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7 
Creixement vegetatiu 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

El creixement vegetatiu (també anomenat taxa de creixement na-
tural) és un indicador estadístic que expressa l’evolució positiva o 
negativa del volum de població, a partir de la consideració de calcu-
lar la diferència entre el nombre de defuncions i el nombre de naixe-
ments, per a un període complet d’un any natural en un determinat 
territori. Aquest saldo poblacional es divideix, posteriorment, entre 
el nombre total d’habitants d’aquest any i, amb l’objectiu d’expres-
sar la quantitat com una proporció, el resultat, finalment, es mul-
tiplica per 100. El principal avantatge que aporta aquest mètode 
de càlcul percentual és que permet homogeneïtzar i comparar el 
fenomen descrit entre territoris amb diferents volums de població.

Els resultats d’aquest indicador varien notablement segons la seua 
consideració territorial. En aquest sentit, l’anàlisi a escala autonòmi-
ca mostra que el creixement vegetatiu de la Comunitat Valenciana 
per a 2019 és negatiu en llançar una dada de -0,13. Així doncs, 
aquest valor significa que el territori valencià, en el seu conjunt, ha 
perdut, durant l’any 2019, 0,13 habitants per cada 100 habitants. 

La representació d’aquest indicador a les comarques de la Comu-
nitat Valenciana mostra que únicament dos comarques, de les 33 
existents, presenten un sensible creixement vegetatiu positiu: el 
Camp del Túria, a la província de València, i el Baix Vinalopó, a la 
província d’Alacant. Aquestes presenten un creixement de població 
mínim que oscil·la entre 0,01 i 0,07 habitants per cada 100.

La principal causa que justifica aquest comportament de la dinàmi-
ca de la població es deu a la composició de l’estructura demogrà-
fica que, en aquest cas, ocasiona una natalitat positiva en relació 
amb el comportament de la mortalitat. Es tracta de comarques que, 
en conjunt, disposen d’efectius poblacionals amb capacitat repro-
ductora, causant l’augment de la natalitat. Per contra, la població 
envellida no suposa un percentatge significatiu en relació amb la po-
blació total i, en conseqüència, la mortalitat és inferior a la natalitat. 

Altres comarques que presenten valors de decreixement pròxims 
a la mitjana de la Comunitat Valenciana són La Plana Alta i La Plana 
Baixa, a la província de Castelló; L´Horta Nord i L´Horta Sud, a la 
província de València; i la Marina Baixa, L´Alacantí, L´Alt Vinalopó i 

el Vinalopó Mitjà, a la província d’Alacant. Aquestes comarques han 
perdut en 2019 entre 0,01 i 0,13 habitants per cada 100.

La resta de les comarques valencianes presenten comportaments 
de pèrdua de població superiors a la mitjana. Destaquen, en aquest 
sentit, la comarca de l’Alt Millars, a l’interior de la província de Cas-
telló, i les comarques del Racó d’Ademús i la Serrania, a l’interior de 
la província de València. La pèrdua de població en aquests territoris 
oscil·la entre les 2,31 i 10,07 persones per cada 100 habitants.

Les principals causes que justifiquen aquest important decreixe-
ment de la població són, en primer lloc, l’envelliment de la població 
(elevat percentatge de persones que tenen més de 80 anys), que 
té com a conseqüència una elevada mortalitat i, en segon lloc, l’es-
cassa (a vegades nul·la) natalitat derivada de la reducció del grup 
d’efectius jóvens en edat de reproducció.

A escala municipal s’aprecia una diversitat de comportaments. S’ob-
serva que els intervals de creixement vegetatiu extrems, tant posi-
tius com negatius, es produeixen en municipis amb escàs volum de 
població. Així doncs, els municipis amb major creixement vegetatiu 
positiu en 2019 són Sorita, la Todolella, la Torre d´en Besora, Benlloc, 
Sant Joan de Moró, Villanueva de la Reina, Espadilla i Aín (Castelló); 
San Antonio de Benagéber i San Joanet (València); i la Granja de 
Rocamora al Baix Segura (Alacant). En contraposició, els municipis 
amb major creixement vegetatiu negatiu són Herbers, Vallibona, 
Castellfort, Culla, Torre d´en Doménec, Matet, Gaibiel, Almedíjar i 
Ayódar, a la província de Castelló; Vallanca, Casas Bajas, La Yesa, 
Jalance, Zarra, Dos Aguas, Millares, Bicorp, Beniatjar, Benissuera, 
Pinet i Benicolet a la província de València; i Gorga, Alcoleja, Castell 
de Castells, la Vall de Laguar i la Vall d´Ebo a la província d’Alacant.

El procés d’envelliment constitueix un factor condicionant de l’evo-
lució negativa del creixement vegetatiu, la qual cosa suposa en l’ac-
tualitat un dels majors reptes de la gestió del territori valencià. De la 
mateixa manera altres factors socials han condicionat el comporta-
ment del creixement vegetatiu, com ara la manera de vida urbana, 
la incorporació de la dona al treball retribuït o la generalització de 
mètodes anticonceptius.



8. Saldo migratori de la Comunitat Valenciana. 2020

Font: Elaborat a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temàtica: Saldo migratori 2020 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

SALDO
MIGRATORI 2020

MITJANA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 1,42

IMMIGRACIONS - EMIGRACIONS

Població total
x 100

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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8 
Saldo migratori 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

El saldo migratori (també anomenat taxa de migració neta) és un 
indicador estadístic que expressa l’evolució positiva o negativa en 
relació amb la mobilitat de la població, és a dir, el saldo de volum de 
població que arriba (immigrant) o se’n va (emigrant) d’un territori. 
Parteix de la consideració de restar el nombre d’emigrants (perso-
nes que deixen la residència) al nombre d’immigrants (persones 
que són nous residents), per a un període complet d’un any natural 
i produït en un determinat territori. Aquest saldo poblacional es di-
videix, posteriorment, entre el nombre total d’habitants d’aquest 
any i, amb l’objectiu d’expressar la quantitat com una proporció, 
el resultat, finalment, es multiplica per 100. El principal avantatge 
que aporta aquest mètode de càlcul és que permet homogeneïtzar 
i comparar el fenomen descrit entre territoris amb volums de pobla-
ció diferents.

Els resultats d’aquest indicador demogràfic varien notablement 
segons la seua consideració escalar i territorial. En aquest sentit, 
l’anàlisi a escala autonòmica mostra que el saldo migratori mitjà de 
la Comunitat Valenciana per a 2019 és positiu amb un valor d’1,42. 
Això significa que el territori valencià, en el seu conjunt, ha guanyat 
de mitjana durant l’any 2019, 1,42 habitants per cada 100 habitants 
en funció de la immigració. 

A escala comarcal, la representació d’aquest indicador mostra una 
interessant distribució territorial. Únicament dues comarques, de 
les 33 existents, presenten un notable saldo migratori positiu: La 
Marina Alta i La Marina Baixa, totes dues a la província d’Alacant. 
Aquestes presenten un creixement migratori que oscil·la entre 2,14 
i 2,56 habitants per cada 100. Les causes que justifiquen aquest 
increment de població en aquestes comarques es relacionen amb 
moviments migratoris residencials cap a zones turístiques amb l’ob-
jectiu d’aconseguir una millora en la qualitat de vida. Aquestes mi-
gracions procedeixen d’Europa principalment.

Altres comarques que presenten valors de creixement superiors a 
la mitjana de la Comunitat Valenciana són l’Alt Millars, la Plana Alta 
i l’Alt Palància, a la província de Castelló; el Camp de Morvedre, el 
Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Safor, L´Horta Nord i L´Horta 
Sud, a la província de València; i el Baix Segura i el Baix Vinalopó, 
a la província d’Alacant. Aquestes comarques han guanyat el 2019 
entre 1,42 i 2,13 habitants per cada 100. La resta de les comarques 

valencianes presenten comportaments d’increment de població en-
cara que amb valors inferiors a la mitjana. 

L’única comarca que presenta un saldo migratori negatiu és el Racó 
d’Ademús. Aquesta ha perdut, durant l’any 2019, entre 0,33 i 0,53 
persones per cada 100 habitants. Les conseqüències més directes 
d’aquest fet són el desequilibri en la distribució de l’estructura per 
edat i sexe, l’envelliment d’aquesta comarca rural i la degradació, o 
abandó, dels espais agraris.

No obstant això, l’anàlisi de detall a escala municipal mostra altres 
realitats. D’una banda, s’observa una major atomització del feno-
men migratori i, de l’altra, es constata el fet que una important part 
dels municipis del territori valencià presenten valors migratoris ne-
gatius. Com a fenòmens extrems s’identifiquen el saldo migratori 
positiu més elevat aconseguit en el municipi de Villamalur, a la co-
marca de l’Alt Millars, província de Castelló, mentre que, el saldo 
migratori negatiu més significatiu s’aconsegueix en el municipi de 
Tollos, a la comarca del Comtat, a la província d’Alacant. En tots dos 
casos es tracta de municipis amb escassa població, amb la qual 
cosa qualsevol variació absoluta repercuteix en termes relatius en 
major proporció.

Les causes que motiven aquests desplaçaments són nombroses, 
sent especialment significatives la mecanització del treball agrícola, 
l’excés de mà d’obra en el camp, la crisi agrària en alguns cultius, 
la demanda de mà d’obra en ciutats industrialitzades i de serveis, la 
cerca de treball i/o ingressos més alts, així com l’obtenció de millors 
condicions culturals, econòmiques i sanitàries.

Els principals moviments de desplaçament de la població entre te-
rritoris (migració) són, a més de l’esmentada migració residencial a 
zones turístiques, els següents: moviments per canvis de residèn-
cia entre ciutats de les corones metropolitanes; el retorn de part 
de la població a l’entorn rural, bé per jubilacions (tornen al seu lloc 
d’origen), bé per la nova tendència neorural de canvi dels espais 
urbans pels rurals; i els moviments per treball, protagonitzats tant 
per treballadors poc qualificats, que es traslladen des d’àrees rurals 
o poc desenvolupades a espais més dinàmics, com per treballadors 
molt qualificats, que es desplacen des de nuclis urbans més xico-
tets a grans centres terciaris.



9. Creixement real de la població de la Comunitat Valenciana. 2020

Font: Elaborat a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temàtica: Creixement real 2020 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CREIXEMENT
REAL 2020

MITJANA
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 1,29

(NAIXEMENTS - DEFUNCIONS) + (IMMIGRACIONS - EMIGRACIONS)

Població total
x 100

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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9 
Creixement real de la població 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

El creixement real de la població és un indicador estadístic que ex-
pressa l’evolució positiva o negativa en relació amb la dinàmica de la 
població, és a dir, l’augment o pèrdua real d’efectius de població en 
un territori. Per això considera tant el moviment natural de la pobla-
ció o creixement vegetatiu (naixements-defuncions), com el movi-
ment que implica el trasllat de residència de la població expressat en 
l’indicador anomenat saldo migratori (immigrants-emigrants). Tots 
dos fenòmens esdevinguts en el període complet d’un any natural 
i produït en un determinat territori. El resultat obtingut es divideix, 
posteriorment, entre el nombre total d’habitants d’aquest any i, amb 
l’objectiu d’expressar la quantitat com una proporció, el resultat, 
finalment, es multiplica per 100. El principal avantatge que aporta 
aquest mètode de càlcul és que permet homogeneïtzar i comparar 
el fenomen descrit entre territoris amb volums de població diversos.

Els resultats d’aquest indicador varien segons la seua consideració 
escalar. En aquest sentit, l’anàlisi a escala autonòmica mostra que 
el creixement real de la població de la Comunitat Valenciana per a 
2019 és positiu amb un valor mitjà de 1,29. Això significa que el te-
rritori valencià, en el seu conjunt, ha guanyat de mitjana durant l’any 
2019, 1,29 habitants per cada 100 habitants. 

A escala supramunicipal, s’observa que les comarques que més 
han crescut són la Marina Alta i la Marina Baixa, totes dos a la pro-
víncia d’Alacant. Aquestes presenten un creixement real que osci-
l·la entre 2,05 i 2,49 habitants per cada 
100. Aporten dades negatives quant al 
seu creixement vegetatiu; no obstant 
això, obtenen el saldo migratori més 
elevat del territori valencià. Per això, les 
causes que justifiquen el creixement de 
la seua població es relacionen amb mo-
viments migratoris residencials (proces-
sos d’emigració) cap a zones turístiques 
amb l’objectiu d’aconseguir una millora 
en la qualitat de vida.

Altres comarques que presenten valors 
de creixement superiors a la mitjana de 
la Comunitat Valenciana són: la Plana 
Alta a la província de Castelló; el Camp 
de Morvedre, el Camp de Túria, la Foia 
de Bunyol, la Safor, l´Horta Nord i l´Horta 
Sud, a la província de València; i el Baix 
Segura, el Baix Vinalopó i l´Alacantí a la 
província d’Alacant. Aquestes comar-
ques han guanyat el 2019 entre 1,29 i 
2,04 habitants per cada 100. 

Aquesta distribució permet identificar 
tres grans àrees de creixement comar-
cal. En primer lloc, a la província de Cas-
telló, la comarca que acull la seua capi-

tal i que presenta major dinamisme econòmic. En segon lloc, a la 
província de València, l’àrea que conformen les comarques circum-
dants a l’àrea metropolitana de València. Aquestes alberguen algu-
nes ciutats amb volums de població de tipus mitjà que, actualment, 
es presenten com a pols d’atracció residencials. En tercer lloc, a la 
província d’Alacant, s’observa un creixement de població en totes 
les comarques costaneres associat a un major dinamisme econò-
mic vinculat, entre altres, al sector turístic. 

No obstant això, quatre són les comarques que perden, de manera 
notable, efectius de població, totes de l’interior valencià: els Ports i 
l´Alt Maestrat a la província de Castelló, i el Racó d’Ademús i la Vall 
de Cofrents-Aiora, a la de València. Aquestes han perdut, durant 
l’any 2019, entre 0,38 i 1,94 persones per cada 100 habitants. Les 
causes responen a la combinació d’un creixement natural negatiu 
amb un saldo migratori també negatiu. Es tracta de territoris que, 
per diferents motius de caràcter social i econòmic, perden atractiu 
poblacional. Les conseqüències més directes d’aquest fet són el 
desequilibri en la distribució de l’estructura per edat i sexe, l’envelli-
ment, la degradació o abandó dels espais agraris, així com la pèrdua 
d’infraestructures i serveis bàsics.

L’anàlisi de detall, a escala municipal, reforça l’anterior plantejament 
perquè s’observa que la dinàmica de creixement real municipal es 
comporta com un reflex del dinamisme comarcal. 

El creixement demogràfic a escala municipal mostra notables diferències, en funció de la localització: els increments a Benaguasil i Riba-roja 
de Túria al costat de l’Àrea Metropolitana de València; contrasta amb les pèrdues de Castielfabib, en el Rincón de Ademuz • Fotos: Pep Pelechà
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HABITANTS 2020

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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10 
Municipis en funció del volum demogràfic 
de la Comunitat Valenciana. 2020

El creixement i la dinàmica de la població, així com la seua estruc-
tura, depenen del comportament de dos elements fonamentals: 
d’una banda, el creixement vegetatiu resultat de la diferència entre 
naixements i defuncions; i per un altre, el moviment migratori, que 
és el saldo resultant entre el nombre d’immigrants i el d’emigrants. 
En el territori valencià s’observa una clara diferència entre les co-
marques d’interior i les del litoral, encara que la província d’Alacant 
presenta un major equilibri, presentant menor població a la comarca 
del Comtat, que és la més afectada pel fenomen de la despoblació. 
Si observem la distribució de la població per comarques costaneres 
i d’interior, cal destacar que existeix una concentració de població a 
les comarques costaneres amb un 78,43% de la població: més de 
3,9 milions de persones resideixen en la franja litoral.

Dels 542 municipis que existeixen en la Comunitat Valenciana, 222 
tenen menys de 1.000 habitants, el 40% del total. En la majoria 
dels casos corresponen a comarques de l’interior. La densitat de 
25 hab/km², identificada amb els buits demogràfics, es localitza en 
la totalitat de l’interior valencià. Una sèrie de comarques valencia-
nes es troben especialment despoblades: són deserts demogràfics 
amb densitats molt baixes. Trobem uns valors mínims als Ports de 
Morella (4 hab/km²), el Racó d’Ademús (4,5), l’Alt Millars (5,2) o la 
Vall d’Aiora-Cofrents (6,5), tots per davall dels 8 hab./km². A la pro-
víncia d’Alacant destaquen municipis com ara Benifallim, Confrides, 
Quatretondeta, Famorca, Penàguila, Tollos, la Vall d’Alcalà i la Vall 
d’Ebo, amb menys de 8 hab/Km². El 55% (297) dels municipis va-
lencians tenen una taxa d’envelliment superior al 20%, localitzats a 
l’interior de les províncies de Castelló i de València, i a la Muntanya 
Alacantina.

En la Comunitat Valenciana observem que entre 1.001 i 2.000 ha-
bitants hi ha 78 municipis, entre 2.001 i 5.000 86 municipis, i entre 
5.001 i 10.000 56 municipis. D’altra banda, entre 10.001 i 20.000 
habitants, hi ha 36 municipis i entre 20.001 i 50.000, altres 50 muni-
cipis. Dels 15 municipis de la Comunitat Valenciana que tenen més 
de 50.000 habitants, dos són de la província de Castelló (Castelló de 
la Plana i Vila-real), cinc de la província de València (València, Torrent, 
Gandia, Paterna i Sagunt) i huit de la província d’Alacant (Alacant, 
Elx, Torrevieja, Benidorm, Orihuela, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig i 
Elda). Entre els factors que expliquen la distribució poblacional més 
equilibrada de la província d’Alacant trobem la indústria diversifica-
da en els eixos empresarials d’interior, l’agricultura intensiva al sud 
i els serveis, amb base en l’activitat turística, al llarg del litoral. Tot 
plegat ha exercit de catalitzador a l’hora d’un millor repartiment dels 
assentaments poblacionals al llarg d’aquestes dècades. 

L’expansió suburbana a gran escala suposa que, en les àrees ur-
banes, el creixement més alt es desplaça primer de la ciutat a la 
seua corona suburbana més immediata i després, a una segona 
corona més exterior, alhora que comença fins i tot a perdre po-
blació la ciutat central. Aquesta expansió demogràfica i territorial 
de les grans àrees urbanes és una de les tendències clares de la 
població valenciana a la fi del segle XX i principis del segle XXI, que 
també ha condicionat la distribució poblacional en la Comunitat Va-
lenciana. L’Àrea Metropolitana de València, va ser la més avançada 
en el procés de suburbanització. Des de 1960 s’havia produït un 

intens procés d’urbanització amb un fort creixement demogràfic a 
la ciutat de València i en el seu entorn de pobles de l´Horta. Però en 
la dècada del 1990 València Ciutat comença a perdre població i la 
primera corona suburbana, l´Horta, redueix molt el seu creixement. 
En aquesta comarca els municipis més pròxims, la zona interna de 
la primera corona metropolitana, també perden habitants o creixen 
molt poc, excepte Alboraia i Mislata que es comporten com a barris 
perifèrics de València. En canvi, el creixement és encara alt en quasi 
tots els que conformen la vora externa de l´Horta (des de Puçol al 
nord, a Torrent a l’oest i fins a Almussafes i Sollana al sud, ja a la Ri-
bera Baixa). Però les taxes de creixement més altes i la major atrac-
ció immigratòria es va produir en la segona corona metropolitana, 
que formava un arc exterior a occident de L´Horta (Nàquera, Serra, 
Bétera, l’Eliana, la Pobla de Vallbona, Llíria, Riba-roja i Vilamarxant), 
que fins i tot es va ampliar al NO (fins a Olocau i Marines) i al SE 
(Chiva, Torís, Godelleta i Montserrat). D’aquesta forma l’expansió 
de l’àrea metropolitana de València va arribant a zones cada vegada 
més allunyades de la ciutat central. Això afavoreix altes taxes de 
migració al Camp de Morvedre, al voltant de l’A-23. La difusió del 
creixement va abraçar també la Foia de Bunyol i fins i tot a munici-
pis de la Serrania, entre Llíria i Chelva. 

Fenòmens similars apareixen en les àrees urbanes d’Alacant i Cas-
telló, encara que en processos menys avançats. La ciutat d’Alacant, 
després de reduir el seu creixement en la primera meitat de la dè-
cada del 1990, ha començat a perdre població. Per contra, el seu 
entorn suburbà (Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, el 
Campello i Mutxamel), ha augmentat el creixement, amb taxes su-
periors al 3,5% anual. L’impuls urbà va arribar a municipis més llun-
yans com ara Aigües i Busot, com a fruit de l’evolució i consolidació 
del fenomen urbanitzador i l’existència dels ramals viaris que con-
necten amb la capital de la província. En l’àrea urbana de Castelló 
encara creix la ciutat central. Però el major increment es dona en 
els municipis contigus de Borriol, Benicàssim i Orpesa (a aquests 
dos últims se suma el factor turisme). En altres àrees urbanes me-
nors els anells suburbans experimentaren un increment poblacional 
superior al de les capçaleres. Així a Alcoi, Gandia i Dénia, la màxima 
atracció va estar en la corona de 11-20 minuts; en Xàtiva i Benidorm 
l’expansió suburbana també es va anar consolidant situant-se en 
la isòcrona dels 10 minuts. Destaca l’àrea del sud de la província 
d’Alacant, amb la bicefàlia experimentada entre els municipis d’Ori-
huela (capital cultural i administrativa de la comarca del Baix Segura) 
i Torrevieja (capital econòmica comarcal), que han articulat proces-
sos d’atracció poblacional, matisats per la influència de l’activitat 
turística (sobretot a Orihuela costa), a més del desenvolupament 
d’una activitat agroindustrial molt dinàmica. 

Malgrat tot això, i segons AVANT (Agenda Valenciana Antidespobla-
ment), el 2019 el risc de despoblació en molts municipis és impor-
tant, la qual cosa incrementa el desequilibri poblacional que podem 
observar en la distribució comarcal. Així, el nombre de municipis 
en risc de despoblació l’any 2019 era de 171 (quasi la meitat a la 
província de Castelló). La població en risc de despoblació represen-
tava l’1,58% del total de la Comunitat Valenciana, 78.897 persones 
en 171 municipis, quan la població total de la Comunitat arribava el 
2019 a 5.003.769 persones.
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DENSITAT DE POBLACIÓ
Hab/km2. 2020

MITJANA
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 217,41

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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11 
Densitat de població 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La densitat de població estableix la relació entre el nombre de re-
sidents d’un territori i la superfície d’aquest. Aquest indicador s’ex-
pressa habitualment en habitants per quilòmetre quadrat, i permet 
analitzar el grau de concentració o dispersió de la població d’una 
determinada àrea geogràfica.

La Comunitat Valenciana posseeix una densitat de població de 
217,41 hab./km², encara que es constaten rellevants diferències 
entre territoris. En termes generals, les àrees d’interior i, especial-
ment, les comarques i municipis emplaçats en dominis muntan-
yencs i allunyats dels principals nuclis urbans, mostren les menors 
densitats poblacionals. En aquest sentit, existeix una dualitat te-
rritorial valenciana. D’una banda, trobem un litoral poblat i urbanit-
zat amb elevades densitats, concentrades principalment en l’Àrea 
Metropolitana de València i la regió urbana de la ciutat d’Alacant. 
Per una altra, l’interior registra escassos valors, sobretot en els sec-
tors més occidentals de les províncies de València i Castelló, amb 
un predomini de nuclis de reduïda grandària. Diverses comarques 
es troben especialment despoblades i són considerades deserts 
demogràfics, amb densitats inferiors als 10 hab./km², com ara els 
Ports (4,8), l’Alt Millars (5,8), el Racó d’Ademús (6) i la Vall de Co-
frents-Aiora (8,5). Aquesta dicotomia interior-litoral es desvirtua a 
les comarques del Vinalopó, conseqüència del sistema urbà implan-
tat al llarg de l’eix NO-SE, entre Villena i Elx, en diverses capçaleres 
comarcals com ara Alcoi o Concentaina i en el corredor que uneix la 
Ribera amb l’Alcoià i el Baix Segura.

L’ocupació del territori al llarg de la història per part de les diverses 
societats ha determinat la configuració actual de la Comunitat Va-
lenciana i els seus desequilibris territorials, focalitzats en les àrees 
urbanes i les rurals. L’organització actual s’estructura en funció del 
sistema urbà i les xarxes de comunicació, que se situen principal-

ment en la franja litoral. Mentrestant, els espais rurals interiors pa-
teixen l’emigració dels seus habitants cap als nuclis urbans, que 
actuen com a focus d’atracció des de fa dècades. D’aquesta mane-
ra, la crisi del sistema rural valencià és un problema amb profundes 
arrels històriques, resultat de factors com la concentració econòmi-
ca a les ciutats, l’accelerada urbanització i industrialització, la crisi 
del sistema agrari tradicional, la millora de les comunicacions o la 
modernització social.

En l’actualitat, la pèrdua de població en els espais rurals continua, 
especialment de persones jóvens i, entre aquestes, de dones for-
mades, la qual cosa comporta aprofundir en la ja significativa des-
capitalització demogràfica. Per tant, dos processos paral·lels, la 
urbanització d’uns àmbits i la despoblació d’uns altres, configuren 
l’actual realitat territorial valenciana, amb àmbits rurals interiors en-
vellits, masculinitzats i amb baixes densitats de població, i espais 
urbans litorals menys envellits i amb un major dinamisme socioe-
conòmic. En aquesta dualitat existeixen àrees de transició entre 
tots dos models.

La despoblació és un problema estructural que pateix gran part del 
territori valencià i és, principalment, resultat de les dinàmiques del 
sistema rural. La falta de recursos demogràfics i l’èxode rural en són 
les conseqüències més destacades, però no les úniques. El despo-
blament genera territoris amb una profunda crisi social, acompan-
yada per escasses iniciatives empresarials, i unes infraestructures 
i equipaments deficients. A més, els serveis públics bàsics troben 
dificultats per a ser oferits. Es tracta doncs d’un escenari complicat. 
No obstant això, els espais de l’interior valencià poden ser conside-
rats com a excel·lents àmbits que ofereixen oportunitats per al des-
envolupament, per la qual cosa cal prendre consciència de les possi-
bilitats que suposa la posada en valor dels seus recursos endògens.

La Vall de Cofrentes-Ayora té una densitat de menys de 10 h./km², a l’interior valencià • Foto: Miguel Lorenzo
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Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

RISC DE DESPOBLACIÓ 2001-2020

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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12 
Municipis AVANT 
i municipis amb pèrdua 
de població de la 
Comunitat Valenciana. 
2001-2020

El procés de despoblació en la Comuni-
tat Valenciana es manifesta amb clare-
dat a partir de la dècada del 1950 amb 
els canvis en els patrons d’especialització 
econòmica i territorial a Espanya. Aques-
ta distribució de la població va ser el re-
flex d’un intens procés d’industrialitza-
ció, augment de la productivitat, menor 
necessitat de treballadors en el camp, 
concentració de la producció i desenvo-
lupament de canals comercials centrats 
en productes manufacturats i serveis, re-
lacionats amb la millora en les condicions 
econòmiques i renda disponible.

A partir d’aquest moment històric, el 
procés s’ha anat autoalimentant en de-
triment de les zones rurals d’interior, on 
l’eixida de població jove va obstaculitzar 
el relleu generacional i va provocar l’ele-
vat grau d’envelliment actual.

Aquest context de despoblació en la Co-
munitat Valenciana va suposar la creació 
de la DG AVANT (antidespoblació) de la 
Generalitat. La posada en marxa d’aques-
ta institució va permetre establir uns criteris que delimiten els mu-
nicipis considerats en risc de despoblació: 

	 •	Baixa	densitat	(≤ 20 hab./km²)
	 •	Creixement	demogràfic	negatiu	(≤ 0%)
	 •	Taxa	de	creixement	vegetatiu	negatiu	(≤-10%)
	 •	Saldo	migratori	negatiu	(≤ 0%)
	 •	Elevat	envelliment	(≤ 250%)
	 •	 Índex	de	dependència	elevat	(≤ 60%)

A partir d’aquests criteris s’identifiquen inicialment uns 150 muni-
cipis, que el 2021 augmenten fins als 175. Aquesta xifra arriba als 
190 si atenem el criteri de població inferior a 300 habitants que és 
un dels límits que incorpora el Fons Especial de Suport Financer a 
municipis en risc de despoblació. 

La realitat que representa la distribució d’aquests municipis ens 
mostra que aproximadament un terç dels pobles valencians es tro-
ba en aquesta situació. Per comarques, són huit les especialment 
afectades, encara que la preocupació s’estén a onze d’interior. 
Tots aquests territoris mostren elements comuns relacionats amb 

factors determinants de la despoblació, 
com ara la falta de dinamisme econòmic. 
A més d’un pes destacat del sector pri-
mari, s’assenyalen qüestions com una 
grandària de mercat reduït, oportunitats 
laborals, impuls de noves activitats pro-
ductives, falta d’innovació i problemes 
concrets en habitatge i subministrament 
d’alguns serveis bàsics per no aconseguir 
uns mínims de població requerits.

Un segon hàndicap són els problemes 
d’accessibilitat, centrats en la distància 
en temps de desplaçament a nuclis den-
sos de població que aglutinen alguns dels 
serveis bàsics (especialment sanitaris i 
educació superior o especialitzada), i els 
relacionats amb la connectivitat en xarxa 
de fibra i cobertura mòbil.

El tercer element condicionant és l’absèn-
cia d’alguns equipaments públics en el 
grau necessari perquè els serveis derivats 
d’aquests permeten nivells d’atenció 
adequats. És evident que alguns serveis 
públics han d’anar de la mà de la densi-

tat de població, si bé es fa necessària una redefinició dels mínims 
requerits per a l’activació d’alguns d’aquests serveis i elements do-
tacionals. Especialment, en aquests moments, per a aquells relacio-
nats amb l’atenció a persones dependents en un context d’altíssim 
envelliment de l’interior rural.

L’articulació de mesures enfront de la despoblació requereix inclou-
re les relacions de dependència que s’estableixen entre municipis 
veïns, que en aquests pobles són molt més potents. Aquesta cir-
cumstància posa l’accent en el paper que han de jugar les capitals 
comarcals i nuclis o nodes de rellevància territorial. Resultats obtin-
guts en investigacions prèvies reforcen i justifiquen les polítiques 
de suport a agrupacions de municipis en risc de despoblació, en 
considerar els avantatges derivats de les relacions d’interdepen-
dència, veïnatge i col·laboració entre entitats locals que conformen 
una mateixa unitat territorial. El resultat suggereix l’adopció d’estra-
tègies supramunicipals i la cooperació entre municipis veïns, com a 
instrument per a la millora en el dinamisme econòmic del territori, 
la diversificació de l’activitat productiva, una major connectivitat i la 
millora en les oportunitats d’ocupació, a més de la millora en pres-
tacions públiques.

Vilafranca. Despoblació a l’interior
 castellonenc  • Foto: Adela Talavera
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EVOLUCIÓ DE LA
POBLACIÓ 2001-2020

MITJANA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 20,34

Població de l’any final - Població de l’any inicial

Població de l’any inicial
x 100

Nota: la evolució de la població 
del municipi de Benicull 
del Xúquer s’ha calculat 
a partir de l’any 2004
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13 
Evolució de la població 
de la Comunitat Valenciana. 
2001-2020

L’evolució a nivell municipal i comarcal de la població entre l’any 2001 
i 2020 evidencia una tendència desigual en l’espai que no fa més 
que consolidar els contrasts històrics que demogràficament afecten 
la Comunitat Valenciana, especialment des de la meitat del segle 
passat. Aquesta evolució és resultat de la relació entre naixements i 
defuncions (dinàmica natural), d’una banda, i el saldo entre l’arribada 
d’immigrants i l’eixida d’emigrants (dinàmica migratòria), d’una altra. 

La representació cartogràfica reflecteix aquesta relació a partir del 
canvi de població total que es produeix tant a escala municipal com 
comarcal entre l’any 2001 i l’any 2020. Aquest canvi s’expressa en 
percentatge d’increment o decreixement de la població municipal/
comarcal, i es representa en sis trames al voltant de l’evolució que 
ha experimentat el conjunt de la Comunitat Valenciana en els últims 
20 anys, que ha suposat un increment del 20,34%. 

Per damunt d’aquesta mitjana cal diferenciar tot un conjunt de mu-
nicipis (i comarques) amb un dinamisme demogràfic relativament 
intens. Aquests territoris constitueixen doncs l’avantguarda de l’in-
crement demogràfic valencià. 

Per davall del percentatge mitjà que representa l’evolució demogrà-
fica autonòmica per als 20 anys analitzats, distingim diverses tona-
litats en color blau. Estem davant municipis (i comarques) amb un 
dinamisme relativament menor. De fet, tan sols la primera trama re-
gistra per complet valors percentuals positius, és a dir, on hi ha cert 
creixement, encara que inferior a la mitjana. Aquest seria el cas del 
color blau més tènue. Conforme s’incrementa la intensitat cromà-
tica l’escenari demogràfic es fa diferent, entrant en situacions de 
pèrdua de població. De fet, la trama més fosca identifica els terri-
toris en els quals es produeixen els processos de despoblació més 
intensos del període temporal representat.

Des del punt de vista territorial es poden identificar diverses qües-
tions significatives relacionades amb l’evolució demogràfica de la 
Comunitat Valenciana entre 2001 i 2020. Per exemple, la localització 
predominantment costera de la majoria de municipis (i comarques) 

amb un creixement superior al percentatge registrat com a mitjana 
autonòmica: des de Vinaròs, al nord, fins a Pilar de la Horadada, 
al sud, en el límit amb Múrcia, i que es manifesta amb claredat a 
l’entorn de les principals àrees urbanes i metropolitanes, i en el cor 
turístic de la Marina (Calp, L’Alfàs del Pi, Benidorm). Per contra, els 
espais amb un menor dinamisme demogràfic, i fins i tot en manifes-
ta reculada de població, s’identifiquen a l’interior de les províncies 
de Castelló i València i la muntanya alacantina (muntanyes d’Alcoi i 
la part més interior de les de la Marina).

La transició entre les dues dinàmiques diferenciades a nivell muni-
cipal (tonalitats roges enfront de les blaves) és sovint tènue en la 
major part de l’espai valencià, ja que precisament abunden els terri-
toris situats al voltant de la mitjana autonòmica. Tan sols la província 
de Castelló evidencia una relativa major ruptura en aquest sentit, 
en localitzar-se pràcticament contigus municipis amb creixement 
demogràfic i altres indicatius d’una important pèrdua de població en 
els 20 anys analitzats.

L’oposició costa-interior que, a grans trets, dibuixa la variable repre-
sentada en el mapa, sembla poder explicar-se per les diferències 
del medi natural: una costa càlida, plana, accessible amb facilitat a 
tota mena de recursos i infraestructures, enfront d’un interior fred, 
muntanyenc, aïllat dels corredors de comunicació i de la mar. Però, 
encara que aquests factors són importants, més valor tenen les 
activitats i decisions humanes com ara les (des)economies d’es-
cala vinculades al desenvolupament industrial, urbà i immobiliari, 
o vinculades amb factors intangibles relacionats amb l’anhel d’una 
connexió més directa amb entorns mediambientalment atractius 
pels seus valors naturals, culturals, patrimonials o relacionals (es-
pecialment vinculats després de la pandèmia del COVID-19 i els 
confinaments experimentats). Aquests processos contribueixen a 
entendre l’increment que experimenten territoris pròxims a les prin-
cipals àrees metropolitanes (com ara el Camp de Túria o la Foia de 
Bunyol), mentre que els principals espais urbans d’aquestes expe-
rimenten reculades significatives en el conjunt de la seua població 
(València, Alacant, Castelló de la Plana o Elx). 

Finestrat, al costat de Benidorm, a la Marina Baixa, destaca pel seu creixement demogràfic • Foto: Miguel Lorenzo



14. Nivell d’estudis de la Comunitat Valenciana. 2011

Font: Instituto Nacional de Estadística. Cens 2011 • Temàtica: Nivell d’estudis, 2011 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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14 
Nivell d’estudis 
de la Comunitat Valenciana. 
2011

La figura cartogràfica representa la distribució, a partir de les dades 
del cens publicat en la Comunitat Valenciana en 2011, del nivell 
d’estudis de la població. Els nivells d’estudi que s’han contemplat 
per a aquella població de la qual sí que es van poder obtindre da-
des, són sense estudis, estudis primaris, estudis secundaris (que 
inclouen tant la secundària obligatòria com la postobligatòria) i els 
estudis professionalitzadors, tant de formació professional com uni-
versitaris. 

La distribució representada, en termes generals, indica que apro-
ximadament el 50% de la població posseeix estudis de caràcter 
secundari, atés que en totes les comarques estudiades es manté 
constant la distribució d’aquest nivell d’estudis. Si bé cal destacar 
que només disposem dades d’aproximadament el 80% de la pobla-
ció, al voltant d’un 25% de la població té estudis primaris o no té 
certificat d’escolarització de cap mena, i un altre 25% de la població 
posseeix un nivell d’estudis de caràcter professionalitzador, ja siga 
mitjançant un títol de Formació Professional o per mitjà d’un Grau 
Universitari. La distribució és relativament uniforme en tota la Co-
munitat Valenciana, si bé, en el cas de les ciutats de València i d’Ala-
cant, la proporció de població amb estudis de caràcter superior és 
major que en la resta de comarques, la qual cosa pot ser un efecte 
directe de ser les seus de tres de les universitats públiques amb 
major número d’estudiantat matriculats: la Universitat de València, 
amb 47.882, la Universitat Politècnica de València, amb 27.870 i la 
Universitat d’Alacant, amb 25.861, en el curs 2020/2021. 

En conjunt, aquesta distribució de la població, per nivell d’estudis, 
suggereix que el mercat de treball integra, de manera més o menys 
estable, a aquella població que accedeix a ell amb estudis de tipus 
secundari, ja que la distribució d’aquest nivell d’estudis es manté 
uniforme a les comarques tant costaneres com de l’interior o medi 
rural. Per a poder dimensionar el significat d’aquesta característica 
de la població valenciana caldria vincular aquestes dades amb el 
tipus de teixit productiu que trobem en la Comunitat Valenciana. De 
tal manera que, a menor nivell d’estudis, la població compta amb 
unes possibilitats de carrera professional, això és, les possibilitats 
ascendents dins d’una branca professional, a través de l’especialit-
zació en una de les dimensions de la professió triada, o mitjançant 
la consegüent promoció per antiguitat en el lloc. Quant menor és 
el nivell d’estudis que es te, les possibilitats de carrera professional 
disminueixen, per la qual cosa el tipus d’ocupació es troba forta-
ment sotmés a les tensions ocasionades pel mercat de treball, que 

es caracteritza per una forta flexibilització i demanda de mobilitat, 
així com per un augment de la precarització dels llocs de treball. 

D’interés és conéixer la relació dels nivells d’estudis i les caracterís-
tiques sociodemogràfiques, és a dir, conéixer quin tipus de perso-
nes són les que tenen estudis de caràcter superior i entendre com 
s’estan distribuint en funció de la classe social, de la nacionalitat 
d’origen o familiar, del gènere (si hi ha una masculinització o feminit-
zació històrica en alguns sectors que es mantenen en totes les co-
marques o si en algunes es trenca la dinàmica), i si hi ha polítiques 
o quotes d’atenció a la població amb dictàmens de discapacitat. 

De la mateixa manera, cal atendre les possibilitats de conciliar la 
vida laboral amb la vida familiar, i analitzar en quina mesura aquella 
població en situació de criança o de dependència de familiars pot 
compaginar l’ocupació amb les seues necessitats diàries. 

El nivell d’estudis d’una població, en general, mostra les possibilitats 
de desenvolupament d’una ciutadania crítica, ja que com més gran 
siga el nivell d’estudis que tinga, major serà la seua formació, en 
principi, per a exercir els drets vinculats al sistema laboral. Aquells 
llocs laborals que possibiliten la realització d’una carrera professional, 
i que no s’hagen exposat tan fortament a les constants demandes 
del mercat, tenen a la seua disposició entitats com les associacions 
laborals o els col·legis professionals, així com a diversos agents so-
cials que permeten organitzar el treball de defensa dels drets.

CEIP Beata Inés. Benigànim • Foto: Estepa



15. Contractes laborals per nivell formatiu de la Comunitat Valenciana. 2020

Font: LABORA • Temàtica: Contractes laborals per nivell formatiu, 2020 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA •
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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15 
Contractes laborals 
per nivell formatiu 
de la Comunitat Valenciana. 
2020

Un indicador habitual de l’estat del mercat laboral en un territori 
són els nivells formatius de la població. Ens referim als contractes 
laborals en la Comunitat Valenciana a partir de dades replegades 
l’any 2020. Els nivells d’estudi que s’han contemplat, per a aquella 
població de la qual es va poder obtindre dades, són estudis pri-
maris; secundaris (l’Educació Secundària Obligatòria, ESO d’ara en 
avant); Batxillerat; Formació Professional, que queda organitzat en 
tres nivells (els dos primers enclavats en els estudis de nivell secun-
dari, en concret inclosos en l’educació secundària postobligatòria, 
i el tercer a cavall entre els secundaris i els terciaris, amb major 
inclinació cap a aquests últims); Cicles de Formació Professional 
Bàsica, nivell inicial en la formació que permet accedir al món del 
treball juntament amb l’ESO; Cicles Formatius de Grau Mitjà, i Ci-
cles Formatius de Grau Superior. L’últim dels nivells contemplat fa 
referència als estudis universitaris, principalment de Grau. 

D’una banda, en la pràctica totalitat del territori valencià, més de dos 
terços de la població que té un contracte laboral te un nivell d’estu-
dis oficial entre estudis primaris i secundaris. La distribució a partir 
de les dades del penúltim cens publicat en la Comunitat Valenciana, 
del nivell d’estudis de la població, amb dades de 2010 i publicat en 
2011, mostra que més de la meitat de la població només té estudis 
màxims de tipus secundari. Una circumstància que no 
és obstacle perquè les persones no puguen desenvo-
lupar una vida laboral en aquest territori, donat el teixit 
productiu, però és un indici del nivell de precarització 
de la societat. Determinades comarques, com el Baix 
Segura, la Ribera Alta, La Vall d’Albaida, o la Plana pos-
seeixen, aproximadament, un 75% de població amb 
contractes laborals amb aquestes característiques. En 
el cas contrari, comarques com València, el Camp de 
Morvedre o el Camp de Túria, es caracteritzen per un 
50% de població amb estudis de tipus primari o se-
cundari.

D’altra banda, si es vinculen les dades ací representa-
des amb aquelles que remeten a la mobilitat social en 
l’entorn rural, podem afirmar que les comarques o terri-
toris que es troben al marge de l’àrea d’influència de les 
grans capitals, especialment la valenciana i l’alacantina, 

posseeixen una realitat laboral diferent a la d’aquestes ciutats o terri-
toris de comunitats urbanes. Les xarxes socials o les característiques 
pròpies dels territoris permeten suggerir que les poblacions se situen 
en l’àmbit laboral, de manera que posseint la població menor nivell 
d’estudis oficials reconeguts, disposen d’unes certes possibilitats per 
a l’ocupació. L’alta ocupació en els territoris de comunitats urbanes 
de les ciutats, unit a la diversificació de l’oferta laboral, especialitza-
da en les diferents branques reconegudes en la Classificació Nacio-
nal d’Ocupacions, així com els nivells de competitivitat que per a un 
mateix lloc laboral pot donar-se, suggereix que, a major concentració 
de nuclis de població, major és la necessitat de títols formatius que 
permeten demostrar a priori l’especialització en una ocupació deter-
minada. És interessant, en termes de mobilitat, contrastar aquestes 
dades amb el nombre de demandants d’ocupació per nivell formatiu.

Així mateix, el nombre de serveis que permeten atendre la conci-
liació de la vida laboral amb la vida familiar és major en les àrees 
d’influència de les grans ciutats pel que cal apuntar en quina me-
sura aquella població en situació de criança o de dependència de 
familiars poden compaginar l’ocupació amb les seues necessitats 
diàries, especialment en els territoris definits per trobar-se al marge 
de l’àrea d’influència.



16. Demandants d’ocupació per nivell formatiu de la Comunitat Valenciana. 2020

Font: LABORA • Temàtica: Demandants d’ocupació per nivell formatiu, 2020 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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16 
Demandants d’ocupació 
per nivell formatiu
de la Comunitat Valenciana. 
2020

Els demandants d’ocupació, els aturats, segons el nivell formatiu, 
formen part del sistema laboral d’un territori, com és la Comunitat 
Valenciana. Els nivells d’estudi que s’han contemplat, per a aquella 
població de la qual es va poder obtindre dades, són estudis pri-
maris; secundaris (l’Educació Secundària Obligatòria, ESO d’ara en 
avant); Batxillerat; Formació Professional, que queda organitzat en 
tres nivells (els dos primers enclavats en els estudis de nivell secun-
dari, en concret inclosos en l’educació secundària postobligatòria, 
i el tercer a cavall entre els secundaris i els terciaris, amb major 
inclinació cap a aquests últims); Cicles de Formació Professional 
Bàsica, nivell inicial en la formació que permet accedir al món del 
treball juntament amb l’ESO; Cicles Formatius de Grau Mitjà, i Ci-
cles Formatius de Grau Superior. L’últim dels nivells contemplat fa 
referència als estudis universitaris, principalment de Grau.

Les estadístiques mostren per a l’any 2020, el qual es va veure 
fortament afectat a partir de març per la crisi soci sanitària origina-
da pel virus COVID-19, que l’aclaparadora majoria de les persones 
demandants d’ocupació en el territori valencià posseeixen un nivell 
formatiu secundari. Aquesta circumstància es reprodueix en tots 
els territoris. L’excepció, de nou, es troba en les dues ciutats més 
poblades del territori, Alacant i València, encara que la proporció 
de demandant de l’ocupació amb estudis secundaris supera, en 
qualsevol cas, al nombre de demandants d’ús dels nivells formatius 
de Batxillerat, Formació Professional i Graus Universitaris. El nivell 
formatiu amb menor nombre de demandants d’ocupació és el de 
Formació Professional, bé perquè després dels estudis, l’estudian-
tat es manté estudiant, i ingressa en un altre Cicle Formatiu, o en 
un Grau Universitari, o bé perquè troba inserció professional. Cal 
recordar que la distribució de les diferents especialitats de les famí-
lies de Formació Professional no és uniforme en tots els territoris, 
i que l’estudiantat, una vegada finalitza els estudis, pot tornar als 
seus domicilis d’origen a inserir-se social i culturalment en el seu 
territori. És sabut que els centres d’FP es distribueixen de manera 
desigual: significativament preval la costa davant l’interior, així com 
els grans nuclis de població. D’aquest manera trobem comarques 
que compten únicament amb un centre o fins i tot cap, fet que re-

met directament a les possibilitats d’accés de la població a aquests 
estudis, així com a la nostra reflexió sobre la distribució territorial de 
les possibilitats de formació i, en conseqüència, de les oportunitats 
de desenvolupament de carreres professionals.

Destaquem a més, que hi haja demandants d’ocupació després 
de la realització del batxillerat, perquè suggereix la necessitat o vo-
luntat de compaginar uns estudis d’especialització professional, ja 
siguen en Formació Professional o en la Universitat, amb l’acom-
pliment laboral a temps parcial (donades les característiques i l’alt 
nivell de demanda dels estudis a aquests nivells).

De l’anàlisi del nivell d’estudis de la població, de la distribució dels 
contractes laborals per nivell formatiu, i aturats segons la seua for-
mació es pot deduir que els contractes no permeten parlar d’ocu-
pacions estables en el temps, i sí que suggereixen que la mobilitat 
laboral és elevada.

De nou, i com és habitual en la resta de territoris europeus, la de-
manda d’ocupació és menor com més gran és el nivell de formació. 
És inevitable prendre en consideració les necessitats de conciliació 
de la població demandant d’ocupació, els recursos dels diferents 
territoris i les possibilitats de prosseguir carreres professionals o, 
almenys, especialitzades en un sector d’activitat.



V



EL TERRITORI VALENCIÀ 
I ELS SEUS USOS DEL SÒL: 

UN MOSAIC



1. Usos del sòl de la Comunitat Valenciana

Font: Elaborat a partir de l’Institut Cartogràfic Valencià i CORINE Land Cover, 2018 • Temàtica: Usos del sòl • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Ghaleb Fansa
Universitat de València

1 
Usos del sòl 
de la Comunitat Valenciana

El paisatge funciona com un sistema viu en el qual es produeixen 
nombroses interaccions amb una accelerada dinàmica, en la ma-
joria de les ocasions, motivada per les activitats antròpiques. La 
Comunitat Valenciana, amb una superfície de 23.255 km², és una 
regió on es produeixen ràpids canvis en l’ocupació del territori origi-
nats per transformacions humanes que modifiquen grans espais en 
molt curt termini de temps. Aquests canvis solen donar lloc a greus 
problemes ambientals.

Les diferents categories de cobertures de sòls es poden agrupar, 
segons la seua naturalesa, en tres grans blocs: (a) cobertures natu-
rals que alberguen els boscs i els diferents tipus de sòl forestal, (b) 
cobertures agrícoles llenyoses i herbàcies, de secà o de regadiu, i a 
vegades, amb un cert grau d’abandó, i (c) cobertures artificials que 
abasten el teixit urbà i les infraestructures associades a les activi-
tats econòmiques secundàries i terciàries.

La distribució espacial de les cobertes naturals, formada pels boscs 
i els espais de vegetació arbustiva o herbàcia, evidencia que només 
aquells territoris que ofereixen dificultats per a l’expansió de l’agri-
cultura són els que s’han mantingut relativament inalterats. Apro-
ximadament el 55% de la Comunitat Valenciana disposa d’aquesta 
coberta, de manera que el 20% és de boscs i el 35% és de co-
bertura arbustiva o herbàcia. Destaquen les comarques de l’interior 
castellonenc, com l’Alt Millars i els Ports, per una coberta natural 
superior al 90% de la superfície comarcal. Així mateix, destaquen, 
a la província de València, la Canal de Navarrés i el Racó d’Ademús 
amb cobertes naturals entorn del 80% de la seua superfície. Les 
comarques alacantines registren percentatges de coberta natural 
notablement inferiors encapçalades per la Marina Baixa (62,5%) i la 
comarca de l’Alcoià (60,7%).

L’ús agrícola del sòl en la Comunitat Valenciana representa el 38,6% 
de la superfície total, i abraça les terres de cultiu permanent (vin-

ya, olivar i fruiter), la terra campa (de secà, 
de regadiu permanent, i arrossars), els prats i 
pastures, i els espais en els quals existeixen 
usos agraris compartits amb vegetació natural. 
No obstant això, si atenem als principals usos 
agrícoles, observem que la major part de les 
terres de cultiu són terres de cultius perma-
nents (cultius llenyosos) que ocupen un 22,3% 
de la regió, mentre que les terres sotmeses a 
conreu anual i utilitzades amb cultius herbacis 
formen el 4,8%. Les terres on apareixen es-
pais heterogenis amb considerable ús agrícola 
arriben al 10% de la superfície de la Comuni-
tat. A la província de Castelló destaquen el Baix 
Maestrat i la Plana Alta amb el 6,1% i 4,5%, 
respectivament, de la superfície de cultiu en 
la Comunitat València. Les comarques de la 
Plana d’Utiel-Requena i la Ribera Alta disposen 
del 9,1% i 6,2% de les terres de cultiu. I a la 
província d’Alacant destaquen les comarques 
de la Vega baixa i el Vinalopó Mitjà amb el 7,1% 
i 4,5% de la superfície cultivada.

El 5,5% de superfície de la Comunitat pertany a algun dels usos 
artificials del territori. La major part d’aquesta es vincula a zones 
urbanes (4%), i només una part reduïda es correspon amb àrees de 
serveis o infraestructures i indústries.

La distribució espacial del conjunt de superfícies construïdes i al-
terades es concentra en el sistema urbà, fonamentalment en les 
àrees metropolitanes, en la franja litoral i al llarg de les principals 
vies de comunicació. A la província de València destaca l’Àrea Me-
tropolitana pel percentatge de sòl artificial respecte al total de su-
perfície, encapçalada per la ciutat de València (49,8%), l’Horta Sud 
(30,5%) i l’Horta Nord (23,1%). A Castelló destaquen les comar-
ques de la Plana Baixa i Plana Alta amb el 9,2% i 7,7% respectiva-
ment. I a la província d’Alacant sobreïxen les comarques del Baix 
Vinalopó (17,3%), l’Alacantí (15,6%), la Marina Alta (14,6%) i el Baix 
Segura (13,2%).

Camps de cultiu i bosc a Barracas, comarca del Alto Palancia • Foto: Pep Pelechà



2. Capacitat agrològica de la Comunitat Valenciana

Font: COPUT, 1992 • Temàtica: Capacitat agrològica • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Ghaleb Fansa
Universitat de València

2 
Capacitat agrològica 
de la Comunitat Valenciana

El territori valencià reuneix prou recursos, aptituds i condicions per-
què l’activitat agrícola constituïsca un sector econòmic competitiu, 
capaç de contribuir en el desenvolupament de bona part de les 
seues comarques. Especialment des del segle XIX s’han explotat 
recursos per part de col·lectius socials que han satisfet les seues 
necessitats mercantils i econòmiques. Aquest cúmul de recursos, 
naturals i socials, garanteixen la seua continuïtat per a les pròximes 
dècades.

La superfície cultivada ha augmentat durant els últims segles, de 
manera que pràcticament s’ha duplicat entre el segle XVIII i el XX, 
a causa de rompudes a l’interior, abancalaments en àrees intermè-
dies, dessecació d’espais lacustres i expansió del regadiu. Aquest 
procés ha estat condicionat per factors naturals, climàtics i capaci-
tats agrològiques, així com per factors culturals i socioeconòmics. 
Amb tot, es va anar configurant una tipologia d’espais agrícoles: els 
regadius intensius de les planes litorals (sòls fèrtils en plana), els se-
cans arbrats de les valls i els piemonts intermedis (condicions mo-
derades), els secans arbustius dels altiplans i erms interiors (trets 
de continentalitat), i l’agricultura i ramaderia extensives de muntan-
ya mediterrània (efecte de l’altitud).

Segons les característiques del sòl i dels components ecològics per 
a l’acolliment de determinats usos agraris generals, es diferencien 
cinc classes de capacitats agrològiques a les terres valencianes 
(molt elevada, elevada, moderada, baixa, molt baixa). En termes ge-
nerals, els espais més aptes de la Comunitat Valenciana es deuen 
a la seua localització, en les planes litorals (llevat de les marjals), 
els piemonts dels relleus de transició pròxims al litoral i les àrees 
de depòsit dels materials transportats pels principals eixos fluvials 
valencians. La classe A (molt elevada) s’estén per unes 92.000 ha, 
distribuïdes principalment en set comarques (concentren el 83% 
d’aquesta categoria): a la comarca del Baix Segura (23,3%), la Plana 
Baixa (21,4%), la Plana Alta (7,8%), l’Horta Sud (8,8%), el Camp 

de Morvedre (7,4%), el Camp de Túria (7,3%) i 
l’Horta Nord (7,3%). La classe B (elevada) ocu-
pa unes 283.500 hectàrees, destacant la Ribera 
Alta (15,1%), el Baix Maestrat (8,6%), el Camp 
de Túria (7,9%), el Baix Segura (7,6%), el Baix 
Vinalopó (7,7%), el Vinalopó Mitjà (6,2%) i la 
Safor (5,4%). La classe C (moderada) quantifica 
unes 532.100 hectàrees, que es localitzen prin-
cipalment a la Plana d’Utiel-Requena (13,3%), el 
Baix Maestrat (7,4%) la Vall d´Albaida (6,7%), la 
Serrania (6,1%), la Plana Alta (5,7%) i el Vinalo-
pó Mitjà (5,4%). La classe D (baixa), represen-
tada per unes 878.000 ha, es distribueix prin-
cipalment a la Plana d’Utiel-Requena (9,7%), la 
Serrania (8,4%), la Vall d’Aiora-Cofrents (8,4%), 
l’Alt Palància (6,5%) i els Ports (6,4%). I final-
ment la classe E (molt baixa), s’estén per tan 
sols unes 517.800 hectàrees on destaca el Baix 

Maestrat (6,3%), la Marina Alta (6,1%), l’Alt Millars (5,8%), els Ports 
(5,4%) i la Serrania (5,1%).

En conseqüència, s’evidencien diferències significatives en les ca-
pacitats agrològiques de les comarques valencianes. Es configura 
una zonificació amb desiguals capacitats, que segueix cert ordre 
geogràfic, una progressiva capacitat agrològica conforme ens des-
placem de l’interior al litoral. A les comarques litorals i del piemont 
valencià predominen les capacitats agrològiques classe A i B, que 
coincideixen amb les planes litorals i les valls fluvials; en canvi, les 
capacitats C, D i E predominen a l’interior, en les topografies més 
abruptes o als altiplans de les alineacions muntanyenques.

En función del estudio “Capacidad de uso del suelo en la Comunitat Valen-
ciana” (1998), de la COPUT, se atienden a las siguientes propiedades: los 
riesgos de erosión, la pendiente, el espesor y potencia efectiva del suelo, 
el porcentaje de afloramientos rocosos, la pedregosidad del suelo (espe-
cialmente gravas y piedras), la salinidad, las características físicas del suelo 
(textura, estructura…), las características químicas, la hidromorfia y proble-
mas de encharcamiento.

El pla litoral de Gandia, a la Safor, té una capacitat agrològica molt elevada, Classe A • Foto: Miguel Lorenzo



3. Zonificació dels principals cultius valencians

Font: Elaboració pròpia a partir de la COPUT i Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temàtica: Principals cultius • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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L’agricultura valenciana ha sigut i és causa d’admiració de molts 
viatgers i visitants. No debades, el tan gastat Laus Valentiae es basa 
precisament en aquesta proverbial imatge de fertilitat i amenitat 
que des de temps molt antics venen donant els camps valencians, 
especialment els de regadiu. En contrast amb el predomini de la 
terra campa a Espanya (80%), la superfície agrícola valenciana està 
coberta en tres quartes parts per cultius arboris i llenyosos, amb la 
circumstància que la seua localització i repartiment actual difereix 
molt als que tenien fa cent o dos-cents anys. Substitucions d’uns 
arbres per uns altres, arrancades massives en un moment donat, 
plantacions sense fre en uns altres, migracions de cultius d’unes 
zones a unes altres, conquesta de la muntanya, abandó d’aquesta i 
conquistar-la de nou, etc. Aquesta ha sigut la tònica de l’agricultura 
valenciana des de la segona meitat del segle XVIII. Els paisatges 
agraris de qualsevol comarca valenciana al començament del segle 
XXI, excepte comptades excepcions, no serien recognoscibles per 
a un llaurador del segle XIX i fins i tot de mitjan del segle passat. 

El caràcter eminentment muntanyenc a penes deixa una tercera 
part de les terres capacitades per a l’exercici de l’agricultura. D’un 
total de 23.260 km², van ser catalogats a la fi del segle XX com 
a superfície agrícola útil (SAU) poc més de 9.100, encara que en 
la pràctica aquesta superfície es redueix hui a només 5.620 km². 
La tendència actual apunta cap a un abandó cada vegada major de 
les terres de cultiu marginals, sobretot a les comarques muntan-
yenques de l’interior, molt afectades a més per l’emigració, on el 
clima només permet el cultiu de cereals i on la mecanització és 
pràcticament impossible. Aquesta dràstica reducció de la superfí-
cie cultivada ha afectat sobretot els cereals de secà, reduïts ara a 
pasturatges o simplement muntanya. També és notable la regres-
sió de la garrofera i, en menor mesura de l’olivera, dos dels arbres 
més representatius al llarg de la història de l’agricultura de secà. La 
superfície de la vinya, que va arribar a ser el cultiu més estés en 
terres valencianes, ha quedat reduïda a la meitat en l’últim mig se-
gle. També els cítrics estan perdent terreny enfront d’altres fruiters 
substitutius com el caqui, el magraner, l’alvocat, el paraguaià i fins 
i tot el kiwi.

Aquesta extensa gamma de cultius pot ser classificada i reduïda 
en principi a dos grans unitats: el regadiu i el secà. Però si atenem 
a altres variables com el clima, l’altitud, la distància a la mar, el sòl 
i fins i tot a determinades pràctiques culturals i comercials, es po-
den fer almenys quatre tipus de paisatges agraris. Des de les pla-
nes litorals fins a les terres altes de l’interior, l’agricultura abasta un 
transsepte de més d’un miler de metres de diferència en altitud i es 
va allunyant de la mar fins a un centenar de quilòmetres. La varietat 

climàtica que resulta de tals factors, units als altres ja citats, permet 
establir almenys quatre grans “pisos de cultius”. 

El més baix dona lloc al paisatge que anomenem de regadius in-
tensius de les planes litorals. Ací, des de la mateixa línia de la costa 
fins més o menys els 200 metres d’altitud, amb unes temperatu-
res suaus i ambient relativament humit per la proximitat de la mar, 
i amb l’ajuda addicional del reg, trobem una extensa gamma de 
cultius hortícoles, representada per les hortes històriques de la Pla-
na, València, Xàtiva, Gandia i Orihuela, la majoria ja relegades a un 
segon pla per cultius més “moderns” com els cítrics (els autèntics 
senyors d’aquest paisatge) i altres fruiters d’origen àrab (palmeres, 
magraners) i oriental (nispros, caquis). En zones d’aiguamolls l’únic 
cultiu rendible és l’arròs.

En un segon estadi, entre els 200 i els 600 metres d’altitud, quan el cli-
ma ja no permet el desenvolupament normal del taronger i les aigües 
de reg comencen a escassejar o a ser més cares, el paisatge agrícola 
està format pel que anomenem els secans arbrats, representats prin-
cipalment per l’olivera, la garrofera i l’ametler, als quals en temps re-
cents s’han anat sumant una llarga llista de fruiters de llavor (pomeres, 
pereres) i de pinyol (bresquilleres, pruneres, albercoquers, cirerers, 
paraguaians, nectarines, etc.) que cada vegada més estan rebent la 
bonificació del reg, encara que siga de manera menys intensa que 
en el litoral. Alternant amb aquests arbres és present també la vinya, 
en èpoques passades molt més important que ara, que es troba en 
franca regressió i tendeix a refugiar-se en terres més altes i fredes. 

El tercer escaló, entre els 600 i els 900 metres d’altitud, està repre-
sentat per la vinya i els cereals, si bé aquests últims són cada vega-
da menys sembrats i en el seu lloc s’han estés les oliveres (en les 
solanes abrigades de les serres) i els ametlers, que han sigut acli-
matats fins per damunt dels 900 metres d’altitud en planícies com 
les d’Aras de los Olmos i d’Utiel. La vinya forma masses compactes 
fins a adquirir caràcter de monocultiu a la Meseta de Requena i en 
part més occidental de les valls de Montesa, Albaida i, sobretot, el 
Vinalopó, en contacte ja amb les terres d’Almansa, Yecla i Jumilla, 
on també predomina la vinya. 

L’escaló més alt, el de les àrees de muntanya, per damunt dels 900 
metres va estar en èpoques passades dedicat a cereals, creïlles i 
pastures per al bestiar, però actualment es troba molt degradat a 
causa de l’emigració i a la seua escassa rendibilitat, per la qual cosa 
moltes de l’antiga terres de cultiu estan hui reduïdes a erms i a 
prats silvestres, com ocorre en les terres de l’interior de la província 
de València i, sobretot, en la de Castelló. 

Juan Piqueras Haba  
Universitat de València
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4. Distribució de la garrofera en la Comunitat Valenciana

Font: Elaboració pròpia a partir de la COPUT i Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temàtica: Garrofera • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Predomini de la garrofera,
en combinació amb altres 
cultius de secà

Font: Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica
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Jorge Hermosilla Pla  
Universitat de València

4 
Distribució de la garrofera 
en la Comunitat Valenciana

La garrofera, Ceratonia siliqua, és un arbre mediterrani, de latituds 
temperades, adaptat a la sequera estival. La Comunitat Valenciana 
acull unes 17.000 hectàrees, la majoria de secà, la distribució terri-
torial del qual s’indica a continuació:

A. L’ocupació de la garrofera per províncies llança els següents per-
centatges: Castelló, el 43,6% (7.070 ha), València, el 52,5% (8.524 
ha) i Alacant un 3,9% (615 ha).

B. Si atenem a la seua extensió per comarques, les xifres ens ofe-
reixen la següent informació: a la província de Castelló les que ocu-
pen major superfície són el Baix Maestrat (2.056 ha), la Plana Alta 
(2.027 ha), la Plana Baixa (1.795 ha), l’Alt Palància (879 ha) i L’Alcala-
tén (729 ha); a la província de València, el Camp de Túria (2.000 ha), 
la Ribera Alta (1.620 ha), els Serrans (1.580 ha), la Foia de Bunyol 
(1.438 ha), la Canal de Navarrés (602 ha) i el Camp de Morvedre 
(583 ha); i a la província d’Alacant, la Marina Alta (366 ha) i la 
Marina Baixa (140 ha).

La garrofera ha experimentat una reculada espectacular durant 
les últimes dècades, perquè el 1956 ocupava unes 145.000 
ha i, al costat de la vinya, era el cultiu llenyós més estés pel 
paisatge agrari valencià. El 2020 la garrofera ocupa només un 
11,7% del que hi havia a mitjan segle XX, a conseqüència de la 
conjunció de diverses circumstàncies:

a. La baixa cotització de la garrofa durant dècades, en compara-
ció amb altres cultius del secà (vinya, olivera, ametler).

b. Les gelades freqüents, que van fer desaparéixer milers d’arbres. 

c. El procés de modernització i motorització agrícola va conduir a 
la substitució dels animals de tir, habitual consumidor de garrofa.

d. La localització de la garrofera cada vegada 
més marginal, pressionat per l’expansió d’altres 
cultius o per formes de poblament extensiu (ur-
banització).

La garrofera està condicionada per determinats 
trets físics, perquè precisa d’una certa humitat 
i temperatura moderada per a la seua floració i 
cicle vital. D’aquesta manera la seua localització 
habitual ha sigut la franja litoral, sense sobrepas-
sar els 500 msnm (600 en solana i 400 en om-
bria), i la isoterma dels 15 ºC.

En l’actualitat la garrofera ha anat relegant-se a 
espais cada vegada més marginals, i continua 
protagonitzant unitats de paisatges en territoris 
concrets:

a. Els corredors prelitorals castellonencs en els 
sectors interiors del Baix Maestrat, la Plana Alta 
i la Plana Baixa; així com sectors de l’Alt Palància 
i l’Alcalatén. L’olivera hi és el cultiu preferent.

b. Els peus de mont centrals valencians són la localització habitual 
dels garrofers. Les principals concentracions de camps de garro-
feres es troben al Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, 
la Canal de Navarrés, el sector oriental de la Serrania i l’interior del 
Camp de Morvedre i de la Ribera Alta.

c. En les terres alacantines destaquen la Marina, Alta i Baixa, sense 
que les superfícies assolisquen les xifres d’altres territoris.

Durant els últims anys el preu de la garrofa ha recuperat parcialment 
el seu valor en el mercat, donades les aplicacions que actualment 
posseeix la garrofa, la seua polpa, i en particular, el garrofí. Des-
taquen les aplicacions alimentoses, com a additiu en pastisseria, 
estabilitzant de gelats, brioixeria o conserves; també en cosmètica, 
farmacèutica i química.

Garrofera a Olocau, Serra Calderona • Foto: Pep Pelechà

Recol•lecció de la garrofa a Montserrat, a la Ribera Alta • Foto: Estepa



5. Distribució de l’ametler en la Comunitat Valenciana
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Per més que es tracta d’un arbre tradicional i present des de fa 
segles, encara que només com a cultiu de fites (línies entre propie-
tats), l’ametler és el que podríem dir un cultiu jove, nascut de l’ex-
pansió del comerç internacional i de la demanda interior per part de 
les fàbriques de torró, xocolates, fruita seca i confiteria (massapà). 
No obstant això, i a causa de la competència de l’ametla california-
na, des de mitjan dècada del 1980, la conjuntura comercial ha empi-
tjorat notablement (caiguda dels preus) i està provocant una reces-
sió del seu cultiu, malgrat el qual encara continua ocupant 92.000 
hectàrees en terres valencianes. 

Les modestes exigències hídriques d’aquest arbre i el seu caràc-
ter agrest fan de l’ametler el cultiu ideal per als secs vessants de 
moltes de les nostres muntanyes, en les quals altres cultius que 
exigeixen un major grau de mecanització i no són tan resistents 
a la sequera, cas de la vinya, no resultarien rendibles. Encara que 
és enemic de les gelades primaverals a causa de la seua precoç 
floració (desembre-març), els llauradors valencians han aconseguit 
aclimatar algunes varietats més resistents a zones de clima relativa-
ment fred. En el sud, les foies de Castalla i de Xixona sumen 8.000 
ha i gaudeixen de la capitalitat de la indústria torronera, que fa del 
mercat de Xixona el punt de mira dels productors veïns. En la veïna 
Marina, que compta també amb un centre industrial de xocolates i 
torrons a la Vila Joiosa, l’ametler suma 9.000 ha i és el cultiu més 
important entre els de secà. 

Més cap a l’interior, sobre la Meseta de Requena, l’ametler ha acon-
seguit aclimatar-se i vegetar en un clima bastant fred i per damunt 
dels 800 m d’altitud, gràcies a l’ús de varietats resistents i de flora-
ció tardana. Encara que les primeres plantacions regulars són d’èpo-
ca recent, actualment la comarca compta amb més de 12.000 ha. 
La Vall de l’Alt Palància (8.000 ha) és, pel seu caràcter agrest i els 
seus pedregosos sòls, un marc ideal per al cultiu de l’ametler, allí 
on altres cultius que exigeixen major mecanització com la vinya no 
resultarien tan rendibles. Finalment, l’extensa comarca del Maes-
trat suma un total de quasi 30.000 ha d’ametlers, que fa d’aquest 
cultiu el més estés dels secans, encara que en alguns llocs està 
començant a ser substituït per oliveres.

L’origen d’aquest arbre sembla estar a Àsia Central i va ser difós per 
tot el mediterrani gràcies als grecs, que van anomenar amigdalé al 
seu fruit, i als romans (amigdala), d’on deriva el castellà almendra 
i el valencià ametla. Cultivada pels àrabs durant l’Edat Mitjana, a 
la fi del segle XV figurava ja com un dels productes típics de l’ex-
portació, especialment des del port d’Alacant, d’on deia Münzer el 
1495 que era exportada a Flandes, Anglaterra i altres llocs. Tres 
segles més tard, a la fi del XVIII, continuava sent un dels princi-
pals productes exportats per aquest mateix port, del qual segons 
Townsend (1787) eixien per a l’Europa del Nord entre huit i deu mil 
quintals. Per aquesta mateixes dates Cavanilles (1793) destacava la 
presència del seu cultiu en les terres pròximes als ports d’Alacant, 

la Vila Joiosa i Altea, sent els principals termes productors els de 
Benissa (10.000 arroves), Xixona (7.000), Petrer (4.000) i Alacant 
(4.000) i Sant Vicent del Raspeig (3.600). Però els ametlers no eren 
exclusius d’aquestes terres meridionals, on sembla ser que ja es 
cultivaven en parcel·les dedicades només a ells, sinó que eren pre-
sents en la immensa majoria de pobles on el clima permetera el seu 
desenvolupament, plantats en els marges dels camps o barrejats 
amb oliveres i vinyes. Tomás Ricord, el 1791, estimada la collita del 
Regne de València en 310.049 faneques d’ametla en corfa i 83.360 
arroves d’ametles pelades, per un valor conjunt de més de 12’7 mi-
lions de reals, sent així el cinqué producte agrícola més valuós per 
darrere del blat, el vi, l’arròs i l’oli. 

El seu cultiu en plantacions regulars va començar a cobrar força al 
començament del segle XX com a substitut de les vinyes destruïdes 
per la plaga fil·loxèrica, especialment a les comarques del Maestrat, 
Vall del Palància, la Serrania, la Vall d’Albaida, les Valls d’Alcoi i la 
Marina, on ocuparia les impressionants graderies construïdes en 
anys anteriors per a plantar vinyes. El 1926 les estimacions oficials 
xifraven el nombre d’hectàrees en 4.100 a la província de Castelló, 
3.000 en la de València i 6.000 en la d’Alacant, a més d’un nombre 
aproximat de dos milions d’arbres disseminats.

La seua gran expansió tindria lloc a partir de 1960 motivada per la 
demanda internacional d’ametla, de la qual Espanya era llavors el 
major productor mundial (hui és el segon, per darrere de Califòrnia), 
la pujada dels preus i la seua major rendibilitat respecte a altres 
cultius tradicionals com ara l’olivera, la vinya i, sobretot, els cereals. 
La superfície plantada d’ametlers va passar de 56.000 hectàrees 
el 1960 a 121.000 el 1998, però després ha anat disminuint fins 
a quedar en 92.000 el 2020, degut d’una banda a la competència 
de l’ametla californiana en el mercat internacional i a la conversió 
en regadiu (fruiters i cítrics) d’antics secans plantats d’ametlers. A 
aquests factors cal afegir la substitució per oliveres en algunes co-
marques com ara el Maestrat. Des de començaments del segle XXI 
l’ametla valenciana està patint també la competència de les noves 
plantacions que es fan altres províncies com Badajoz, Sevilla, Còr-
dova, Granada, Ciudad Real i, sobretot, Albacete, on ha aconseguit 
tal desenvolupament que la seua capital provincial és ja, juntament 
amb Múrcia i Reus, una de les tres llotges de l’ametla a Espanya. 

Pel que respecta a les exportacions, la Comunitat Valenciana conti-
nua sent la de major volum amb una mitjana de 32.000 tones (40% 
d’Espanya) d’ametla pelada en el trienni 2017-2019, seguida des 
de lluny per Catalunya (18.000) i Andalusia (12.000). Els principals 
destins són els nostres socis de la Unió Europea, especialment Ale-
manya, França, Holanda i Bèlgica. El mercat interior, sobretot per a 
la varietat marcona, la més important en terres valencianes, compta 
amb una eixida industrial molt important i autòctona com són les 
fàbriques de torró amb DO Xixona i Alacant, i les fàbriques de xoco-
late, molt notables encara a la Vila Joiosa. 

Juan Piqueras Haba 
Universitat de València

5 
Distribució de l’ametler 
en la Comunitat Valenciana



6. Distribució de l’olivera en la Comunitat Valenciana

Font: Elaboració pròpia a partir de la COPUT i Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temàtica: Olivera • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Joan Carles Membrado Tena
Universitat de València

6 
Distribució de l’olivera 
en la Comunitat Valenciana

La distribució de l’olivera arreu de les comarques valencianes no 
és homogènia, a causa de factors naturals i causes socioeconò-
miques. Les comarques olivareres principals són el Baix Maes-
trat (17.162 ha; 18,4% del total), l’Alt Vinalopó (7.882 ha; 8,5%); 
El Comtat (7.570; 8,1%); la Canal de Navarrés (6.886; 7,4%); l’Alt 
Palància (5.722; 6,1%); la Vall d’Albaida (5.055; 5,4%); la Plana Alta 
(4,930; 5,3%); i l’Alcoià (4.861; 5,2%). Quant a municipis, els que 
posseeixen major nombre d’hectàrees d’olivera són Canet lo Roig 
amb 2.700 ha; Villena amb 2.500, Traiguera 2.400, Enguera i Sant 
Mateu 2.300 cadascun; Rossell 2.000; Biar 1.900; Requena 1.800; 
Llíria i Altura 1.300; Cocentaina, Castalla i Chella 1.200; la Salzadella 
i la Jana 1.150; Moixent 1.100; Segorbe i Ayora 1050.

Més interessant encara és conéixer el que representa percentual-
ment l’olivera sobre el total de cultius: per damunt del 90% a Fa-
morca i Benasau (el Comtat) i a Canet lo Roig (el Baix Maestrat); i 
per damunt del 80% a Quatretondeta, Fageca, Tollos, Benimassot, 
Beniarrés i Muro (el Comtat), la Jana i Rossell (el Baix Maestrat), 
Castell de Castells i la Vall d’Ebo (la Marina Alta), Beniardà (la Marina 
Baixa) i Millares (la Canal de Navarrés).

L’olivera, que forma part de la trilogia clàssica mediterrània de con-
reus (junt amb el cereal i la vinya), s’ha cultivat des de l’Antiguitat 
en terres valencianes, i en època medieval i moderna era present 
també a les comarques litorals. Actualment, l’olivera és el principal 
cultiu valencià per nombre d’hectàrees: 93.000 hectàrees el 2018, 
seguit per l’ametler (92.000), el mandariner (76.000), el taronger 
(70.000) i la vinya (64.000). L’olivera valenciana suposa el 5% del 
total espanyol, i és superada quant a nombre d’hectàrees per Anda-
lusia, Castella - la Manxa, Extremadura i 
Catalunya.

L’olivera s’estén actualment arreu de les 
terres mitjanes valencianes (entre 200 i 
500 m): de nord a sud pels corredors del 
Maestrat, als peus d’Espadà i el Caroig, 
secans del Túria, peu de monts de Re-
quena-Utiel, Ayora i Villena, i per tota la 
muntanya alcoiana (Biar, Foia de Castalla 
i, sobretot, el Comtat). No es planta per 
les condicions climàtiques a les zones 
més altes del Sistema Ibèric (Ports, Alt 
Maestrat, Ademuz), ni a les planes altes 
de l’interior. Tampoc apareix en la fran-
ja litoral i prelitoral, on altres cultius són 
més rendibles o s’adapten millor a les al-
tes temperatures.

L’olivar és un cultiu que creix sobre sòls 
poc aptes per a altres conreus, moltes 
vegades en llocs secs o en terrenys de 
gran pendent. Sovint les arrels de les oli-
veres protegeixen els sòls del vent i de 

les fortes pluges. La fixació de la població rural o el manteniment 
de l’ecosistema i del paisatge depén de l’olivera en moltes zones 
de l’interior rural valencià.

Fins a l’inici del s. XX hi havia un gran nombre d’almàsseres fami-
liars en els municipis valencians olivarers. Aquestes van anar desa-
pareixent i es crearen cooperatives oleícoles. L’actual olivar pertany 
majoritàriament a petits propietaris que sovint s’associen en coo-
peratives buscant el màxim benefici per al major nombre de gent. 
Actualment, hi ha cooperatives en molts del pobles olivarers i les 
més gran són de 2n grau i comercialitzen el producte en les seues 
diferents qualitats. A més també hi ha diverses empreses (SAT o 
Societats Agràries de Transformació) amb molins privats.

Al mercat de l’olivar valencià hi ha ara una major presència d’oli 
d’oliva verge de gran qualitat, però cal continuar actuant per tal de 
millorar la renda dels llauradors i la competitivitat, així com per a 
mantenir la superfície conreada i el paisatge.

Quant al manteniment del paisatge cal assenyalar que la FAO de-
clarà les oliveres mil·lenàries de les Terres del Sénia (2018) com a 
Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM). Aquest 
territori comprén la comarca valenciana del Baix Maestrat i la co-
marca catalana veïna del Montsià i posseeix la major concentra-
ció d’oliveres mil·lenàries de tot el món. La majoria de les oliveres 
mil·lenàries del Sénia són de la varietat farga, amb una producció 
escassa i de gran qualitat. S’han comptabilitzat vora 5.000 oliveres 
mil·lenàries en aquest territori (1.372 a Ulldecona, 1.131 a Canet lo 
Roig, 970 a la Jana, i 589 a Traiguera).

Olivera mil•lenària a Canet lo Roig, en el Maestrat castellonenc • Foto: Miguel Lorenzo



7. Distribució dels cereals en la Comunitat Valenciana
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Juan Piqueras Haba
Universitat de València

7 
Distribució dels cereals 
en la Comunitat Valenciana

La superfície estimada dedicada al cultiu de cereals, a excepció de 
l’arròs, a penes depassa actualment les 23.000 hectàrees, la qual 
cosa denota una enorme regressió respecte a les 240.000 hec-
tàrees censades fa ara seixanta anys. Les raons d’aquest descens 
són variades. D’una part està la substitució per altres cultius com 
ara la vinya, l’ametler i l’olivera a les comarques del Maestrat, la Vall 
del Palància, la Serrania, el Racó d’Ademús, la Meseta de Reque-
na-Utiel, la Vall d’Aiora-Cofrents, la Foia de Bunyol, la Vall d’Albaida, 
les Valls d’Alcoi i la Vall del Vinalopó. En altres casos, com ara a les 
comarques muntanyenques de l’interior de la província de Castelló, 
es tracta d’un simple abandó del cultiu per a deixar-lo reduït a pastu-
res o terres ermes. Finalment en les zones més pròximes a la mar i 
amb possibilitat de reg, els cereals han sigut substituïts per fruiters 
i hortalisses. 

Cal no oblidar no obstant això que en temps passats no gaire llun-
yans (com els de la nostra postguerra) els cereals (blat, ordi, dacsa, 
etc.) eren els preferits per una agricultura de subsistència tant al 
secà com al regadiu. A més de la part que podien dedicar a la seua 
venda comercial, els llauradors dedicaven bona part de les collites 
al consum domèstic familiar, que incloïa no sols a les persones sinó 
també als animals de corral i, sobretot, al bestiar de treball, com 
ara cavalls en les hortes i els matxos, mules i ases en les terres de 
secà. Va ser precisament la substitució del bestiar de treball pels 
tractors, a partir del 1955, que va permetre alliberar part de l’explo-
tació cerealista per a posar en el seu lloc altres cultius que ja prac-
ticaven a menor escala els seus propietaris: vinyes en uns casos, 
oliveres i ametlers en uns altres, o hortalisses i tubercles en les 
terres d’horta. L’emigració rural també va contribuir a l’abandó dels 
cereals, especialment en aquells llocs on per la naturalesa del te-
rreny (bancals estrets impossibles de cultiu mecanitzat) o per raons 
climàtiques (massa fred per a altres cultius) no es va trobar una altra 
alternativa que l’abandó de les explotacions i la marxa de les famí-
lies a les regions industrials i turístiques. 

En segles passats, quan el cultiu de cereals, especialment el blat, 
estava estés per tot el territori valencià, les collites locals solien 
donar per al consum intern, però en el cas de les grans ciutats com 
València calia importar-lo amb freqüència de fora del regne. Les au-
toritats van construir unes enormes sitges a Burjassot, i les impor-
tacions de blat variaven segons les èpoques i conjuntures històri-
ques. Durant el segle XV se solia portar de la Manxa o de llocs més 
pròxims com Requena, motiu pel qual les autoritats de la capital van 
manar fer un camí carreter entre València i Requena que facilitara 
en transport del gra. Però el més habitual durant l’Edat Moderna 
era importar-lo per mar des de Sicília, Còrsega o Nàpols, atés que 
el transport marítim era molt més barat que el terrestre i costava 
menys portar-lo d’Itàlia, a 2.000 km, que baixar-lo de Requena per 
terra, a menys de 70 km. Aquest sistema va deixar de practicar-se 
en la segona meitat del segle XIX quan la construcció del ferrocarril 
(1858) va permetre importar blat i farina en grans quantitats des del 
cor de la Manxa.

A la fi del segle XVIII la collita de cereals en el Regne de València 
era estimada per Tomás Ricord (1791) en uns tres milions de fane-
ques per valor de 120 milions de reals, més d’un terç del valor de 

tota la producció agrària valenciana. Cavanilles (1793) l’estima en 
964.000 cafissos equivalents també a uns tres milions de faneques, 
i dona notícia detallada de cadascun dels pobles. Gràcies a ell sa-
bem que hi havia comarques eminentment cerealistes com era la 
Vega del Segura on rebia la bonificació del reg (“ploga o no ploga, 
blat en Oriola”) i possibilitava la formació d’uns excedents de més 
de 50.000 cafissos que eren exportats a altres comarques defici-
tàries, com ara la d’Alacant i la Marina. També tenien excedents en 
les hortes del Baix Vinalopó (20.000 cafissos) i la Plana (15.000), 
així com en els secans de la Vall d’Albaida, Villar del Arzobispo, Alt 
Palància i Morella, encara que en quantitats molt més modestes. A 
aquestes comarques caldria afegir les de Villena i Requena, llavors 
en el regne de Castella, que eren grans productores de cereals i 
enviaven els seus sobrants a Alacant, Alcoi, Xàtiva i València. 

A partir de 1850 els cereals van perdent terreny, alhora que millo-
raven els mitjans de transport que permetien portar blat més barat 
de la Manxa o d’ultramar, i els llauradors s’inclinaven per cultius 
comercials com ara la vinya i l’olivera en secà, o el taronger i les 
hortalisses en regadiu. Però amb tot i amb això encara continuaven 
ocupant una part molt important de la terra cultivada. El 1923 la 
Direcció General d’Agricultura estimava que els cereals ocupaven 
més de 300.000 hectàrees (1/3 del total) de les quals 210.000 esta-
ven en secà i 90.000 en reg (exclòs l’arròs). En el primer cas, on la 
terra descansava un de cada dos anys (guaret) el blat alternava amb 
l’ordi, el ségol, l’avena i els cigrons. En les de regadiu el blat era el 
cultiu principal, però també hi havia molta dacsa i llegums.

En el moment actual, després de la gran regressió patida entre 
1960 i els nostres dies, els cereals es troben restringits a unes xico-
tetes zones, la majoria en terres fredes per damunt dels 800 metres 
d’altitud. Una és els Ports de Morella, on destaquen la Vega del 
Moll i la Riera del Cantavella-Bergantes. Una altra és la del Páramo 
de Barracas i el Toro. Una altra la de l’Alt Túria (Titaguas, Alpuente). 
Una quarta a la Meseta de Requena (Sinarcas, Camporrobles). En 
tots aquests casos predomina l’ordi, que és transformat en pinso 
per al bestiar (granges de porcs, corders i gallines). A menor escala 
continuen presents en algunes partides de les valls de Montesa (les 
Alcusses de Moixent), d’Albaida (els Alforins), d’Alcoi (el Barxell) i 
de l’Alt Vinalopó (Villena). Encara que siga amb caràcter residual res-
pecte a temps passats, també són present als regadius de la Vega 
del Segura, on alternen amb cultius hortícoles. 

Parcel•les de cereals a la Puebla de San Miguel • Foto: Pep Pelechà



8. Distribució de la vinya en la Comunitat Valenciana

Font: Elaboració a partir de la COPUT, Institut Cartogràfic Valencià i SIOSE 2015 CC BY 4.0 www.scne.es • Temàtica: Vinya • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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8 
Distribució de la vinya 
en la Comunitat Valenciana

La presència de la vinya en terres valencianes es remunta com a 
mínim al segle VI aC, si s’ha de jutjar per les almàsseres ibèriques 
de Dénia i Requena. Difós ja amb ànim comercial en temps dels ro-
mans, els vins de Sagunt eren exportats a Roma, i el culte a Bacus, 
el déu de vi, ha deixat mostres tant a Sagunt com a Aldaia i Campo 
Arcís. Motiu freqüent en els versos dels poetes musulmans valen-
cians dels segles XI i XII, el geògraf Al-Idrisi certifica el 1154 el cultiu 
de la vinya en les planes de Borriana i Dénia, mentre que el Llibre 
del Repartiment de les terres confiscades als àrabs per Jaume I, 
confirma que també era un cultiu principal als voltants de la capital 
del regne, a Xàtiva i a Ontinyent. 

Des del segle XIV fins al XX les panses i el vi van ser les partides 
més freqüents de l’exportació a Europa, on els vins d’Alacant i Be-
nicarló van ser molt cotitzats. Després d’una primera expansió a la 
fi del segle XVIII, magistralment narrada per Cavanilles i deguda a 
la demanda de les fàbriques d’aiguardent i licors, va ser a partir de 
1850 quan va tindre lloc una segona fase expansiva, ara deguda a 
la demanda de vi comú des de França, Suïssa i Alemanya, que va 
elevar la superfície de la vinya a més de 260.000 ha a la fi del segle 
XIX, la major aconseguida mai per un cultiu en terres valencianes. 
Totes aquelles vinyes van ser destruïdes per la plaga fil·loxèrica en-
tre 1902 i 1930, i la seua recuperació no va ser total (175.000 en 
1980) i a més amb grans canvis en la seua localització. A poc a 
poc la vinya ha sigut expulsada de les comarques litorals i algunes 
interiors per altres cultius (quasi sempre fruiters) i s’ha refugiat en 
terres de l’interior més altes i fredes.

S’estima que l’exportació mitjana anual de tota mena de vins su-
pera el milió i mig d’hectolitres. Les dos terceres parts d’aquests 
vins són expedits a granel i l’altra tercera part embotellat per alguna 
de les tres denominacions d’origen reconegudes. En la campanya 
2019-2020 es van exportar 243.000 hl amb DO València, 162.000 
amb DO Utiel-Requena i 28.300 amb DO Alacant, sent les principals 
destinacions el Regne Unit (67.900 hl), Alemanya (48.000), Rússia 
(37.200), Holanda (28.300), la Xina (25.500) i el Canadà (23.800), per 
citar només els set primers.

La Meseta de Requena. Especialització vinícola. Aquesta comarca, 
que acull en la seua major part a la zona de DO Utiel-Requena, és 
sens dubte la unitat espacial més identificada amb la vinya, que 
assoleix caràcter de monocultiu i cobreix una superfície d’unes 
33.900 ha (el 60% de totes les vinyes valencianes de vinificació), 
amb una collita mitjana d’1’5 milions d’hectolitres. La massa vitícola 
apareix ací compacta i uniforme, amb un predomini de la varietat 
boval (22.000 ha) un cep autòcton i perfectament adaptada per la 
seua rusticitat als rigors climàtics d’aquesta meseta, on l’altitud mi-
tjana de 750 m i la forta amplitud tèrmica restringeixen la possibili-
tat d’altres cultius alternatius. Durant més d’un segle la Meseta de 
Requena ha estat especialitzada en la producció de vins negres de 
mescla, per als quals la citada varietat boval presenta bones quali-
tats. No obstant això, des de 1982 s’ha avançat en la producció de 
vins negres de criança, prèvia plantació de viníferes de qualitat tant 
espanyoles (4.700 ha d’ull de llebre (tempranillo) i garnatxa) com 

estrangeres (unes 1.500 ha de cabernet-sauvignon, merlot, syrah i 
chardonnay). Una altra gran novetat iniciada el 1982 és l’elaboració 
de vins de cava, aprofitant la varietat blanca macabeu, que ja ocupa 
3.500 ha, i la chardonnay (400 ha). En l’actualitat l’únic municipi va-
lencià que pot elaborar sota la DO Cava és el de Requena. 

Peus de mont i Serrania del Túria. Amb aquest nom s’engloba una 
extensa, però poc intensa, àrea vitícola que abraça des de les terres 
altes i fredes de l’Alt Túria (900 m d’altitud) fins a la plana prelitoral 
del Pla de Quart (Torrent, Chiva, Cheste). La subzona de l’Alt Túria 
(850 ha) produeix vins blancs de merseguera; en la del Villar-Llíria 
(2.000 ha), a 400 m d’altitud, continua dominant la varietat mer-
seguera, acompanyada de la planta fina i la garnatxa. Una terce-
ra subcomarca (3.400 ha), on la varietat més representativa és la 
moscatell, coincideix a grans trets amb el Camp de Chiva i Cheste 
i Godelleta-Torís.

Valls d’Albaida i de Montesa. En el seu conjunt la vinya suma en-
torn de 4.500 ha, de les quals unes 400 corresponen a varietats de 
raïm de taula, localitzades en la meitat central i oriental de la Vall 
d’Albaida. En la part occidental, a major altitud, es troba la Terra 
dels Alforins, amb varietats autòctones com ara la monastrell i la 
forcallat i altres d’origen estranger, amb la qual mitja dotzena de 
cellers de Moixent, la Font de la Figuera i Fontanars, elaboren vins 
embotellats de qualitat. 

La Vall del Vinalopó: vins i raïm de taula. Aquesta comarca vitícola es 
localitza en la conca mitjana i alta del Vinalopó. Suma aquest conjunt 
unes 15.000 ha, de les quals 5.000 corresponen a raïm de taula en 
la conca mitjana-baixa (Novelda, Monforte, Aspe, Agost) on reben la 
bonificació del reg, que pal·lia la falta de pluges. La zona productora 
de vi es localitza en la meitat occidental del Vinalopó i la varietat de 
vinya dominant en més del 80% és la monastrell. Els productors es 
troben agrupats en la seua major part en cellers cooperatius, però 
no falten tampoc els grans colliters particulars, que solen mantindre 
cellers propis amb orientació comercial i marques d’un cert prestigi. 

Altres vinyes residuals. Hi ha altres llocs on la vinya té encara una cer-
ta entitat, com ara en el terme d’Ayora (inscrit en la D.O. Almansa) o 
en diversos municipis del Maestrat i de la solana del Benicadell. Ma-
jor importància tenen els de la Marina, on subsisteixen unes 2.000 
ha de moscatell amb què s’elaboren panses, misteles i vins blancs. 

Paisatge de la vinya en Terres dels Alforins • Foto: Miquel Francés
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9 
Distribució de l’arrossar 
en la Comunitat Valenciana

L’arròs (Oryza sativa) és un cultiu originari del Llunyà Orient, d’un 
ambient tropical humit. L’aclimatació de l’arròs al clima mediterrani 
sec i el seu cultiu a València s’atribueix als àrabs, que segons al-Idri-
si (1154) tenien extensos arrossars en les riberes del riu Xúquer i els 
seus afluents Albaida i Cànyoles, amb la collita dels quals proveïen 
llavors a la resta d’al-Andalus. L’arrossar s’ha mogut sempre entre 
l’interés alimentari i econòmic, font de riquesa, i els intents per pro-
hibir-lo per haver sigut font d’endèmiques febres mortals.

Els primers arrossars van ser habilitats sobre terrenys de regadiu 
tradicional en terres “altes” (no pantanoses) de les hortes històri-
ques de Xàtiva, Alzira, Alberic i Benaguasil. Va ser a partir del segle 
XVII i sobretot XVIII i XIX que es va expandir en terres baixes i ai-
guamolls del Golf de València, des de Torreblanca fins a Pego, amb 
major intensitat als voltants de l’Albufera.

El paisatge de l’arròs, amb els seus canvis estacionals de color, el 
seu complex i sorprenent sistema d’irrigació, el seu alt valor històric 
i el seu lligam a espais naturals protegits, és sens dubte un dels ma-
jors patrimonis de l’espai agrícola valencià. Els camps s’inunden to-
talment dos vegades a l’any, una durant la tardor, en què es conver-
teix en estació de repòs per als ocells procedents del Nord d’Europa, 
i una altra a partir del mes d’abril, quan té lloc la sembra de l’arròs 
que creixerà durant els mesos d’estiu per a ser collit al setembre.

Actualment l’arrossar valencià ocupa exclusivament terrenys lacus-
tres o pantanosos. L’ocupació de les terres baixes inundables (mar-

jals) no va començar a cobrar força fins al segle XVIII i va tindre com 
a principal zona d’actuació la zona que ara ocupa el Parc Natural de 
l’Albufera. La posada en valor d’aquells terrenys pantanosos, fins 
llavors ocupats per una vegetació espontània de joncs, canyes, can-
yissos o simplement per una làmina d’aigua que guanyava en pro-
funditat conforme s’endinsava en el llac, exigia el previ sanejament 
mitjançant canals de drenatge i altres enginys. Així van anar sent 
colonitzades durant els segles XVIII, XIX i fins i tot XX, la totalitat 
de marjals del Golf de València, des de Peníscola fins a Pego-Oliva 
passant per Torreblanca, Benicàssim, Castelló, Nules, Almenara, 
Sagunt, Puçol, el Puig, Albuixec, Corbera-Favara, Tavernes, Xeraco, 
Xeresa i Gandia.

S’estima que en la Comunitat Valenciana es cultiven actualment unes 
15.447 ha distribuïdes, principalment, entorn de l’Albufera de Valèn-
cia, a les comarques de la Ribera Baixa (74,5%) i l’Horta Sud (15,2%). 
Els municipis de Sueca, Sollana i Cullera concentren més del 67% de 
la superfície cultivada d’arròs en tota la Comunitat Valenciana.

Cal destacar que les necessitats hídriques del cultiu de l’arròs ga-
ranteixen la inundació permanent d’una àmplia superfície de terreny 
durant un període llarg de temps, permetent amb això el manteni-
ment de les característiques bàsiques dels aiguamolls. Així mateix, 
aquest espai constitueix un lloc de conservació de gran importància 
per a la comunitat d’ocells aquàtics tant migrants com població nidi-
ficant. A més, la pràctica d’aquest cultiu és primordial per al mante-
niment d’un valuós paisatge rural tradicional.

Cultiu de l’arròs a Sueca • Foto: Estepa

Arrossars a Sueca, en L’Albufera de València • Foto: Estepa
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10 
Distribució dels cítrics 
en la Comunitat Valenciana

Les notícies tant literàries (Cervantes, Lope) com geogràfiques 
i agronòmiques (Viciana, Escolano, Herrera) revelen que a mitjan 
segle XVI i començaments del XVII el taronger dolç estava estés 
per terres andaluses i valencianes (Sevilla, Còrdova, Xàtiva, Alzira, 
València, etc.). Va ser la mentalitat fisiocràtica i innovadora la que 
va augmentar l’interés pel cultiu del taronger en terres de València. 
No va ser casual que els primers horts de tarongers en plantació 
regular, tan lloats per Cavanilles en 1792, obeïren a iniciatives de 
persones riques i il·lustrades com el capellà de Carcaixent, Vicent 
Monzó, l’escrivà Maseres i el farmacèutic Bodí.  
  
La vertadera gran expansió del taronger no va començar fins a la 
segona meitat del segle XIX i, almenys en aquesta primera etapa, 
va tindre lloc quasi exclusivament a les comarques valencianes de 
la Plana de Castelló i la Ribera del Xúquer. Així es desprén d’una 
primera aproximació a les dades estadístiques: a les províncies de 
Castelló i València es van plantar entre 1860 i 1908 més de 30.000 
ha de tarongers, i en aquesta segona data sumaven entre totes 
dues 35.900 ha, mentre que en la resta d’Espanya les províncies 
andaluses i Múrcia a penes sumaven 6.000 en total. A partir dels fo-
cus inicials el cultiu va anar estenent-se com una taca d’oli seguint 
els ferrocarrils Xàtiva-València-Castelló i Carcaixent-Gandia-Dénia. 
L’altre focus del taronger, el de Borriana i Vila-real, es va expandir 
per tota la Plana de Castelló avançant cap al nord per Almassora i 
Castelló, cap a l’oest pels de Betxí i Onda; i cap al sud pels de Nules 
i Almenara, entrant en el de Sagunt ja ben iniciat el segle XX. 

El parèntesi exportador durant uns quinze anys a causa de les gue-
rres i l’aïllament espanyol (1936-1950) va comportar la paralització 
total del ritme de plantacions de tarongers. La major expansió, en 
termes absoluts, s’ha tornat a donar a la regió del Golf de València 
(províncies de Castelló i València), on entre 1956 i 2010 es van afe-
gir quasi 100.000 hectàrees a les ja existents. Ací el taronger ha 
ocupat la major part de la terra que estava en reg, avançant sobre 
els terrenys de les hortes tradicionals que abans s’havien resistit al 
taronger (la Safor, la Plana, Xàtiva) i ha deixat reduïda a menys de 
la meitat la mateixa Horta de València. L’expansió ha afectat també 
els vells secans, convertits en regadius gràcies a l’aigua de milers 
de pous i als canals Xúquer-Túria i de Llíria. Una vegada ocupada la 
franja plana de litoral el cultiu ha anat avançant cap a zones interiors 
del Camp de Llíria, la Foia de Bunyol (4.800), la Vall d’Albaida, Vall 
de Montesa i la Canal de Navarrés. La segona regió citrícola, la De-
pressió del Segura, a cavall entre les províncies de Múrcia i Alacant, 
ha conegut una expansió relativament major, ja que d’unes 8.000 ha 
en 1960, s’ha passat a més de 60.000 en 2010, amb la peculiaritat 
que més de la meitat són de llimeres. També ací el taronger està 
envaint les velles hortes de Múrcia i Oriola, encara que les majors 
plantacions es veuen en els vessants de les muntanyes i el seu reg 
correspon a les aigües del Transvasament Tajo-Segura i a pous. 

L’evolució de les exportacions
La recuperació econòmica de la vella Europa i l’augment del nivell 
de vida va produir un increment de la demanda de fruites, que va 
començar a ser atesa per part dels països productors del Medite-
rrani. L’exportació conjunta de tot aquest bloc de països (Espanya, 

el Marroc, Israel, Xipre, Itàlia, Grècia. Turquia, Egipte, etc.), referida 
només a taronges i mandarines (la llima té un altre tipus de mercat), 
va créixer d’una mitjana anual de 2’4 milions de tones durant el 
quinquenni 1961-65 a 4’5 milions en el moment actual, quan Europa 
també compra a altres proveïdors, especialment a Sud-àfrica i l’Ar-
gentina durant la temporada d’estiu. 

La quota espanyola va estar estancada entorn al 40% fins a 1980, 
però gràcies a les mandarines va començar a guanyar punts pujant 
al 56% en els anys noranta i a quasi el 70% en el moment actual. 
Entre la resta de països competidors, el Marroc manté estancat 
el seu volum d’exportació entorn de les 600.000 t des dels anys 
setanta, per la qual cosa la seua quota ha baixat del 17 a l’11%, i si 
no ha perdut més punts ha sigut gràcies a que un terç de les seues 
exportacions són de mandarines. Pitjor li ha anat a Israel, l’exporta-
ció del qual ha caigut de 650.000 t en els anys setanta a menys de 
50.000 en l’actualitat. A altres xicotets exportadors, com ara Xipre, 
Egipte i Tunísia els ha ocorregut el mateix o pitjor que al Marroc. En 
realitat, l’únic país que ha aconseguit vendre més a Europa Occi-
dental és Espanya. Es diu que això es deu a la nostra integració en 
la CEE (1986) i al tractat de la Unió Europea (1993) i no hi ha dubte 
que la lliure circulació de mercaderies i la proximitat geogràfica ju-
guen un paper molt important. No obstant això, la causa principal 
caldria buscar-la en la seua capacitat per a oferir una major gamma 
de cítrics (diverses varietats de mandarines i taronges), durant un 
període de temps més llarg i amb una major rapidesa per a atendre 
les comandes. Paral·lelament a la recuperació del comerç exterior, 
des de mitjan dels anys cinquanta s’han produït alguns canvis en la 
geografia de l’exportació. D’una part el Regne Unit ha deixat de ser 
el principal client i ha passat a la quarta posició, per darrere d’Ale-
manya, França, Polònia i Holanda, que ocupen ara les primeres po-
sicions, seguits per Itàlia i Bèlgica. Aquests set països absorbeixen 
actualment el 90% de les exportacions espanyoles de cítrics, per 
més que s’ha aconseguit una major diversificació de clients: Suïssa, 
Àustria, Països Escandinaus i República Txeca i es busca actual-
ment la penetració als Estats Units, el Canadà i el Japó.

Citricultura a la Plana de Castelló  • Foto: Adela Talavera



11. Distribució del caqui, cirerer, magraner, nispro i palmera en la Comunitat Valenciana

Font: Elaboració pròpia a partir de la COPUT i Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temàtica: Caqui, cirerer, magraner, nispro i palmera • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Font: Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica
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Jose Vicente Aparicio Vayà
Universitat de València

11 
Distribució del caqui, cirerer, 
magraner, nispro i palmera 
en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana es caracteritza per la gran riquesa i varietat 
de productes hortofructícoles cultivats en diferents territoris de la 
seua geografia. Per les característiques del producte i del mateix 
territori, alguns han obtingut el segell de qualitat diferenciada sota 
les figures de Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i Indica-
cions Geogràfiques Protegides (IGP), amb la qual cosa ofereixen al 
consumidor una garantia de la qualitat del producte. Entre la diver-
sitat de cultius al·ludida, ens centrarem en la distribució del caquier, 
cirerer, magraner, nisprer i horts de palmeres. En el cas de l’últim, 
no posseeix la categoria de DOP o IGP, però en canvi, el Palmerar 
d’Elx ha adquirit la condició de Patrimoni de la Humanitat, és a dir, 
un reconeixement internacional al paisatge cultural.

El Caquier
La producció del caqui es localitza principalment a les comarques 
de la Ribera Alta i la Vall d’Albaida, situades en el sector central de 
la Comunitat Valenciana. Entre ambdues, segons les estimacions 
de cultius de 2020, sumaven més d’11.000 ha destinades a aquest 
cultiu. Destaca com a tret singular la seua declaració com a De-
nominació d’Origen Protegida “Kaki Ribera del Xúquer”, obtinguda 
l’any 1998, i reconeguda com a Denominació d’Origen Protegida 
l’any 2001 per la Unió Europea. Les característiques especials i dife-
rencials de la varietat “Roig Brillant” del Diospyros kaki, van ser de-
terminants per a l’obtenció de la figura de qualitat. La zona geogrà-
fica que abraça aquesta DOP comprén municipis de la Ribera Alta i 
Baixa, principalment, i de la Vall d’Albaida, la Costera i l’Horta Sud, 
a conseqüència d’una modificació en la DOP realitzada en el 2020 
que els va integrar. En l’actualitat aquest caqui es comercialitza sota 
la marca comercial “Persimon®”, propietat del Consell Regulador 
Kaki Ribera del Xúquer.

El Cirerer
El seu cultiu es troba repartit per gran part de les comarques de la 
Comunitat Valenciana, encara que la seua major producció es lo-
calitza a les comarques septentrionals de la província d’Alacant, el 
Comtat, l’Alt Vinalopó i Marina Alta, així com a la comarca de la Vall 
d’Albaida, de la província de València. És en aquest entorn territorial 
on s’implanta la IGP “Cireres de la Muntanya d’Alacant”; declarada 
com a tal en 1991. Les varietats protegides sota aquesta denomi-
nació són Burlat, Tilagua, Planera, Nadal i Picota com a varietats 
principals, i Star Hardy Giant, Bing i Van com a pol·linitzadores. Els 

municipis més representatius pel volum d’hectàrees cultivades són 
la Vall de Gallinera i Planes.

El Nisprer
Les terres agrícoles dedicades a aquest arbre fruiter s’emplacen en 
diverses comarques de la Comunitat Valenciana entre les quals des-
taquen l’Alt Palància, a Castelló; el Camp de Morvedre, a València; i 
la Marina Baixa, a Alacant. És a la província d’Alacant on se situa la 
DOP “Nispros Callosa d’en Sarrià”, reconeguda en 1992. Comprén 
municipis de les comarques de l’Alacantí i de la Marina Baixa. Ca-
llosa d’en Sarrià és el municipi adscrit a la DOP que més hectàrees 
destina al cultiu del Nispro, Eriobotrya Japonica Lindl, en les seues 
varietats “Algar (o Algerie)” i “Nadal” (varietats principals) i “Gol-
den” i “Magda” (varietats pol·linitzadores), amb més de 450 ha.

El Magraner
El seu cultiu no es troba tan generalitzat com en els casos anteriors, 
perquè es concentra en el sector meridional de la Comunitat Valen-
ciana, a les comarques de l’Alacantí, el Baix Vinalopó i la Vega Baixa. 
No obstant això, encara que la seua producció no és tan elevada 
com la del caquier o el cirerer, també posseeix la marca de qualitat 
diferenciada de “Magrana Mollar d’Elx” sota la figura de DOP de-
clarada en el 2016. La varietat que empara aquesta denominació és 
el fruit de l’espècie Punica Granatum L.
En la producció d’aquest fruit destaquen els municipis d’Elx i Alba-
tera, perquè la superfície cultivada conjunta supera les 1.800 ha.

Els horts de Palmeres
Les seues pautes territorials són similars al magraner, perquè el seu 
cultiu es localitza de manera íntegra a la província d’Alacant, a les co-
marques del Baix Vinalopó i de la Vega Baixa. El cultiu de la palmera 
no posseeix cap segell de qualitat diferenciada. No obstant això, la 
seua singularitat i importància es troben en el fet que el Palmerar 
d’Elx està declarat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 
des de l’any 2000 i és el més gran d’Europa, seguit pel palmerar de 
San Antón d’Orihuela, declarat Bé d’Interés Cultural en 1963.

Els principals usos de la palmera, Phoenix dactylifera L., són el con-
sum del seu fruit, el dàtil, i la utilització de les fulles, en concret “la 
palma blanca”, per a l’elaboració de palmes i palmons del Diumen-
ge de Rams.

Cirerers en flor en la Vall de la Gallinera • Foto: Miguel Lorenzo Nispros a Callosa d’en Sarrià, amb DOP pròpia • Foto: Miguel Lorenzo



12. Distribució de les hortalisses en la Comunitat Valenciana

Font: Elaboració pròpia a partir de la COPUT i Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temàtica: Horta • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Universitat de València

12 
Distribució de les hortalisses 
en la Comunitat Valenciana

L’horticultura és una pràctica agrícola de gran tradició en el paisatge 
dels regadius litorals tradicionals. És comú entre aquests un paisat-
ge de mosaics diversificat de colors, dominat pel minifundisme, el 
policultiu i les rotacions del mateix policultiu. Les condicions impo-
sades per l’agricultura comercial varien a vegades aquest paisatge, 
transformant-lo en monocultiu.

L’horticultura de la Comunitat Valenciana ocupa en l’actualitat apro-
ximadament 62.760 ha, i s’estén per totes les comarques, si bé hi 
ha diferències entre comarques i tipus de cultius.

Es distribueix en diverses àrees:
a.  El sector meridional, que ocupa un terç de les hortalisses 
 de la Comunitat, aproximadament 22.800 ha.
b. L’Horta de València i el Camp de Túria, al voltant d’11.100 ha.
c. El litoral castellonenc, amb 6.300 ha, entre Baix Maestrat 
 i la Plana.
d. La Ribera del Xúquer, amb més de 4.900 ha.
e. Les comarques de l’interior: Alt Vinalopó (2.800 ha), la Canal 
 de Navarrés (2.094), la Costera (1.816), la Foia de Bunyol (817), 
 així com les més afectades per la despoblació, és a dir, la Serra-
 nia (1.240 ha), la Plana d’Utiel-Requena (1.360), al Vall de Co-
 frents-Aiora (1.180), Racó d’Ademús (1.100), l’Alcoià (800), el 
 Comtat (600), l’Alcalatén (440), l’Alt Millars (420), la Vall d’Albai-
 da (400), l’Alt Palància (250) i els Ports (240).
f. Les comarques del litoral, com ara el Camp de 
 Morvedre (710 ha), la Safor (780) i la Marina Alta 
 (210).

La diversitat de cultius és un tret de les hortalisses 
de la Comunitat Valenciana. De la mateixa manera 
s’ha anat generant una certa especialització terri-
torial-comarcal: 
a. La ceba, en diverses comarques valencianes, 
 entorn del Túria i la Ribera. 
b. La tomaca, al Baix Segura, l’Alacantí, la Ribera 
 Baixa i el Baix Maestrat. Destaca la tomaca hí-
 brida d’hivern a Alacant. 

c.  L’encisam i hortalisses per a ensalades (escaroles, trocadero, 
 etc.), a l’Horta de València, la Ribera del Xúquer, la Costera i el 
 Baix Maestrat. 
d. La carxofa, al Baix Segura, el Baix Maestrat, la Plana Alta i l’Horta 
 de València.

L’horticultura s’ha anat adaptant a les condicions de l’agricultura co-
mercial, de manera que els cultius han evolucionat en funció de les 
demandes locals, regionals i internacionals. Així mateix s’ha anat 
generant un procés d’adaptació i de noves explotacions agrícoles, 
en determinats territoris, com ara el Baix Maestrat, la Ribera Baixa, 
el Camp de Túria i, en particular, el litoral alacantí. En aquest so-
breïxen les condicions tèrmiques, com ara les 3.000 hores anuals 
de sol i hiverns suaus, així com un empresariat exportador i innova-
dor, que va facilitar la introducció d’hivernacles per a cultius extrapri-
merencs, millorant la qualitat i els rendiments: pimentó, tomaca, al-
bergínia, cogombre, etc. En algunes zones les comarques agrícoles 
tenen un paper rellevant, aportant un contrastat valor afegit, amb 
manipulació del producte i fins i tot transformació agroindustrial.

En els processos de comercialització dels productes hortícoles han 
anat incorporant-se organitzacions del cooperativisme local, que 
han permés concentrar part de l’oferta i facilitar la venda al mercat 
espanyol i europeu.

Cultiu de xufa, a Alboraia, a l’Horta Nord • Foto: Miquel Francés

Cultius d’hortalisses a Orihuela, en el Baix Segura • Foto: Adela Talavera



13. Principals cultius de la Comunitat Valenciana 2015

Font: Elaboració a partir de les dades de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació • Temàtica: Principals cultius • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Des d’una perspectiva comarcal la gamma de cultius que es culti-
ven en cadascuna d’aquestes depén principalment de tres factors: 
el clima, la possibilitat de reg i la vocació dels seus habitants per un 
o diversos cultius. Per comarques, la més interior i freda de totes 
és la dels Ports (Morella, Cinctorres, el Portell) i en ella continua pre-
dominant la terra campa (3.200 ha) sembrada d’ordi, blat i espècies 
farratgeres en estreta relació amb la ramaderia comarcal. L’ametler 
i la vinya, en llocs abrigats, són poc menys que testimonials. En la 
seua veïna de l’Alt Maestrat continua sent important la terra cam-
pa localitzada en els municipis més alts i freds de l’interior (Ares, 
Vilafranca) mentre que en els de terres més baixes i temperades 
hi ha ametlers, oliveres i alguns fruiters (Albocàsser, Culla, etc.). 
Composició molt similar es dona a les comarques de l’Alcalatén, 
l’Alt Millars i l’Alt Palància, aquest últim amb dos zones ben dife-
renciades, una de terres altes com és el Páramo de Barracas on 
només es cultiven cereals (892 ha), i una altra de terres mitjanes 
temperades (Jérica, Segorbe, etc.) on dominen ametlers (7.900 ha) 
i oliveres (5.750). 

Seguint per terres altes de l’interior, el Racó d’Ademús dedica en-
cara bona part de la seua escassa terra cultivada a cereals, però ha 
aconseguit aclimatar l’ametler fins al punt que hui és el cultiu més 
estés (2.310 ha). En la Serrania, que abasta terres altes i fredes 
amb altres intermèdies i algunes baixes i de clima suau, la gamma 
de cultius és molt variada. En les terres altes de Titaguas i Alpuente 
continuen dominant els cereals (2.535 ha), però a mesura que el 
clima ho permet prosperen els ametlers (5.600 ha) i subsisteixen 
no poques vinyes (2.000 ha), però quan s’arriba a terres baixes amb 
possibilitat de reg (Llosa, el Villar, Chulilla, Pedralba) els protagonis-
tes són ja els cítrics i els fruiters.

Més al sud i l’oest es troba la comarca de Requena-Utiel amb àm-
plies extensions de terra cultivable en les quals l’altitud (700-900 m) 
i el clima continental redueix la gamma de cultius, amb un predomi-
ni de la vinya (35.500 ha) que ocupa la part central, i una corona de 
cereals pel NE (5.830 ha) per Camporrobles, Sinarcas, Villargordo; 
ametlers (12.000 ha) pel nord i el sud i oliveres (4.100 ha) en les fal-
des assolellades de les muntanyes. Al migdia s’obri la Vall d’Aiora, 
on també hi ha terres a diferent altitud: en les més baixes i abriga-
des es cultiven ametlers (3.300 ha) i oliveres (3.800), amb algunes 
hortes en el fons de la vall; en les més fredes i de trets manxecs del 
SO el clima només aconsella sembrar cereals (5.200 ha). 

Hi ha després una sèrie de comarques que participen tant de terres 
mitjanes-altes per l’oest com de terres baixes per l’est, per la qual 
cosa la gamma de cultius comprén des dels cereals i vinyes fins als 
fruiters i cítrics, sense oblidar fruiters, ametler i oliveres. Són aques-
tes la Foia de Bunyol, la Canal de Navarrés, la Costera i la Vall d’Al-
baida. Més restringida és aquesta gamma a les comarques muntan-

yenques del Comtat, on predomina l’olivera (7.336 ha), i l’Alcoià, on 
a l’olivera (4.706 ha) se sumen l’ametler (2.600) i els cereals (2.590) 
i fins i tot algunes vinyes (404) en la part de la Foia de Castalla. 

Entrant ja en terres de clima més àrid com ara la vall del Vinalopó, 
la comarca de l’Alt Vinalopó registra un predomini de l’olivera (7.567 
ha) sobre els cereals (4.483), la vinya (3.783) i l’ametler (3.663). Al 
Vinalopó Mitjà els més estesos són les vinyes de vi (9.335) i de 
raïm de taula (4.476) que tenen ací un de les seues principals zones 
de producció d’Espanya. Els acompanyen ametlers (6.800 ha) i en 
menor proporció oliveres (2.100).

Les comarques litorals, des del Baix Maestrat al Baix Segura, gau-
deixen del clima mediterrani amb mitjanes tèrmiques que no baixen 
dels 9 °C en el mes més fred, la qual cosa els permet una més àm-
plia gamma de cultius, encara que la conjuntura comercial de l’últim 
mig segle els ha orientat cap als cítrics, sempre que hi haguera aigua 
per a regar-los. Al Baix Maestrat els regadius es dediquen a cítrics 
(10.000 ha) i hortes (2.431), i els secans a oliveres (17.223) i amet-
lers (6.890). A la Plana Alta alternen cítrics (7.000) amb ametlers 
(13.000) i oliveres (5.000). I a la Plana Baixa, amb major superfície de 
reg, el domini dels cítrics és aclaparador (18.930 ha) juntament amb 
les hortalisses (1.215) enfront dels secans plantats d’ametlers (582) i 
oliveres (776). Una cosa similar ocorre en el Camp de Morvedre amb 
els cítrics (7.123 ha), molt per damunt de la resta de cultius.

L’Horta de València, si agrupem les tres comarques reconegudes i 
el municipi de València, també mostra un clar predomini dels cítrics 
(14.500 ha), atés que les hortalisses (4.600) estan en franca regres-
sió, mentre que l’arròs (3.166 ha) ocupa les terres del municipi de 
València i altres de l’Horta Sud confrontants amb l’Albufera. La Ri-
bera Alta continua sent la del major potencial citrícola (25.500 ha) 
encara que ara li estiga guanyant terreny el caquier i altres fruiters 
(12.400 ha), mentre que la vall del Magre i Torís hi ha encara oli-
veres, ametlers i vinyes. A la Ribera Baixa és l’arròs (11.400 ha) el 
cultiu dominant, seguit pels cítrics (6.100) i alguns fruiters (583). La 
Safor és la comarca amb major especialització citrícola (12.300 ha) 
mentre que els altres cultius a penes tenen importància. A la Marina 
Alta també són els cítrics el cultiu dominant (5.900) molt per davant 
de cultius de secà com ara la vinya (2.112), l’ametler i l’olivera. A la 
Marina Baixa comencen a escassejar els cítrics (1.587) i competeix 
amb altres fruiters com els nisprers (1.250) que tenen ací la seua 
principal zona de producció d’Espanya. En el secà hi ha ametlers 
(2.253) i oliveres (1.647). A l’Alacantí el reg és més escàs, per la qual 
cosa l’ametler (2.666 ha) torna a ser el cultiu més estés. No ocorre 
igual al Baix Vinalopó on el regadiu permet hortalisses (1.520 ha), 
cítrics (1.406) i fruiters (2.436). Finalment la Vega Baixa, amb la seua 
extensa superfície de terres en reg, pot cultivar tant cítrics (20.750 
ha), com hortalisses (6.800) i fruiters (1.600), sobretot magraner. 

Juan Piqueras Haba
Universitat de València

13 
Principals cultius 
de la Comunitat Valenciana 
2015



14. Captures pesqueres desembarcades en els ports de la Comunitat Valenciana

Font: Elaboració a partir de les dades de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica • Temàtica: Captures pesqueres CV • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

ARTS DE PESCA

TONES 2020

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Universitat de València

14 
Captures pesqueres 
desembarcades en els ports 
de la Comunitat Valenciana

El sector pesquer constitueix una font vital d’aliments, ocupació, 
recreació, comerç i benestar econòmic per a les poblacions de tot 
el món, tant per a les generacions presents com per a les futures 
i, per tant, hauria de dur-se a terme de manera responsable, com 
assenyala la FAO (1999). En la Comunitat Valenciana, amb un litoral 
de 437 km de longitud, l’activitat pesquera és un sector basat en 
l’economia familiar, amb flota pesquera que s’encarrega de l’explo-
tació dels recursos comercials més importants, i que s’organitza en-
torn d’una vintena de confraries corresponents als diferents ports 
pesquers repartits al llarg de litoral valencià, des del port de Vinaròs 
fins al de Torrevieja.

La pesca empra en la Comunitat Valenciana unes 3.000 persones 
de manera directa. En 2020 la pesca extractiva desembarcada en 
ports de la Comunitat Valenciana ha aconseguit les 21.290,6 tones, 
amb un valor en primera venda d’un poc més de 89 milions d’euros. 
La flota pesquera en la Comunitat Valenciana es compon en l’actua-
litat d’un total de 549 barques.

Els caladors enfront de la costa valenciana són modests. Les espè-
cies més capturades són l’aladroc (Engraulis encrasicolus) amb el 
28% del volum total capturat, seguit, amb notable diferència, per la 
sardina (Sardina pilchardus) i el moll de roca (Mullus barbatus barba-
tus) amb el 6% i 4%, respectivament, de 
les captures. La part central del golf de 
València és la més pobra en caladors; les 
espècies més importants són la corbina 
(Argyrosumus regius) i l’aladroc (Engrau-
lis encrasicolus) amb el 16% i 14% del 
total capturat en el litoral de la província 
de València. Els cefalòpodes es troben 
presents en tot el litoral.

Aproximadament la meitat de les embar-
cacions practiquen arts menors de pes-
ca (295 vaixells). Són embarcacions de 
dimensions reduïdes i que solen pescar 
molt pròximes al litoral, i per això pos-
seeixen motors de poca potència. En ge-
neral, combinen diverses modalitats de 
pesca, totes basades en arts de xarxa.

Les embarcacions de pesca d’art d’arrossegament, per a la captura 
de peixos que habiten en les proximitats del fons marí, representen 
en l’actualitat el 38% del total d’embarcacions, amb 209 barques. 
Destaquen a Alacant els ports de Santa Pola i la Vila Joiosa amb 36 
i 32 embarcacions, Peníscola a Castelló amb 21, i Cullera a València 
amb 15.

L’art de cércol és destinat, principalment, a la captura de peix blau. 
Està format per una xarxa rectangular que envolta els bancs de ma-
nera que el peix hi queda atrapat. Es practica en 38 embarcacions, 
la meitat d’elles es troben a la província de Castelló, en particular en 
el port de Castelló de la Plana, amb 14 vaixells.

L’art de pesca de palangre de superfície consisteix en unes línies 
d’hams amb esquer fixades en una altra línia principal, suspesa de 
forma horitzontal amb l’ajuda de boies. En la Comunitat Valencia-
na existeixen cinc embarcacions de palangre de superfície, tres al 
port de Castelló de la Plana i dos més a Torrevieja i Dénia. L’art de 
palangre de fons és semblant al de superfície; no obstant això, en 
aquesta modalitat, la línia principal que uneix les línies secundàries 
d’hams amb esquers es col·loca sobre o prop del fons marí. Dos 
embarcacions en la Comunitat Valenciana practiquen aquest art: 
una a La Vila Joiosa a Alacant, i una altra a Peníscola a Castelló.

Port de Gandia, a la Safor. Alterna activitats pesqueres, esportives i mercantils • Foto: Estepa



15. Distribució dels caps de bestiar en la Comunitat Valenciana

Font: Elaborat a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Cens agrario, 2009 • Temàtica: Caps de bestiar 2009 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Universitat de València

15 
Distribució 
dels caps de bestiar 
en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana trobem certa diversitat d’explotacions 
ramaderes, en les quals es crien diverses espècies com la bovina, 
l’ovina i la caprina, de manera extensiva. Són una de les principals 
activitats econòmiques del medi rural, en particular de les comar-
ques d’interior. La seua importància radica en la seua capacitat per 
a fixar la població, la preservació del medi natural i la sostenibilitat 
econòmica tant del propi sector com d’activitats complementàries. 

De la mateixa manera destaca la ramaderia intensiva, en granges 
condicionades, com la cria del porcí. S’enquadra en el subsector 
de la ramaderia intensiva. La seua distribució en el territori és més 
homogènia que l’anterior, perquè es tracta d’explotacions que no 
depenen tant del condicionament físic (pastures).

Dels més d’1.500.000 caps de bestiar, el 71% són de porcí, el 
21,7% d’oví, el 4% de caprí i el 3,3%, boví. 

Predomina el porcí a nivell provincial, a Castelló i a València, on repre-
senta el 78,4% i el 72,7% respectivament del total de caps de bestiar 
de les quatre espècies enumerades. No obstant això, a la província 
d’Alacant predomina la cria dels ovins, amb el 50% del total.

Porcí
En la Comunitat Valenciana, de les quatre espècies comentades 
amb anterioritat, predomina el porcí amb més d’un milió de caps. 
Les comarques que presenten una major especialització són les 
situades en el nord de la província de Castelló, en concret la Plana 
Alta, el Baix i l’Alt Maestrat, que engloben més del 40% del total de 
caps porcins.
A la província de València destaquen la Plana d’Utiel-Requena 
(10,5%) i la Serrania (9,6%), mentre que 
en la d’Alacant la seua criança es concen-
tra al Baix Segura (4,3%). Destaquen els 
municipis d’Alpuente (44.400 caps) i Ori-
huela (29.800).

Oví
Es tracta de la següent tipologia de cria 
de bestiar en la Comunitat Valenciana. 
La seua importància radica en el fet que 
aquest tipus de bestiar aprofita de mane-
ra eficient les pastures àrides o semiàri-
des així com els subproductes agrícoles 
fibrosos. A més realitza una funció me-
diambiental en zones de sotabosc.
La seua cria es concentra a les comar-
ques dels Ports, l’Alt Maestrat (provín-
cia de Castelló) i el Baix Vinalopó (pro-
víncia d’Alacant), amb més del 25%. La 
comarca més destacada de la província 
de València és la Plana d’Utiel-Requena 

amb el 5,4%. Predomina a les comarques de l’interior, en general.
A nivell municipal destaquen Elx (21.100), Morella (18.600) i Villena 
(11.480). En aquest últim la criança ovina representa més del 85% 
sobre el total de caps.

Caprí
En tercer lloc, s’emplaça el bestiar caprí. La seua explotació s’ha 
destinat tradicionalment a la producció de llet, carn, pells i fem. 
Aquest model d’explotació és el més idoni per a l’aprofitament de 
les àrees àrides i semiàrides amb, generalment, una topografia ac-
cidentada, i on ha sigut habitual la pràctica de l’esporgada.
Les comarques del Baix Vinalopó i Vinalopó Mitjà (província d’Ala-
cant), l’Alt Maestrat i l’Alt Palància (província de Castelló), concen-
tren més del 40% del total d’explotacions. A la província de València 
destaquen la Vall de Cofrents-Aiora amb 3.340 caps i la Canal de 
Navarrés amb 3.230.

Boví
La cabanya bovina es configura com la quarta espècie en número 
de caps. Les explotacions s’han dedicat, generalment, a la produc-
ció de llet, d’una banda i als jònecs destinats per a productes carnis, 
per una altra. El nombre d’animals criats per a aquestes finalitats 
ascendeix a 51.000 exemplars en la Comunitat Valenciana.
Mes del 40% d’aquest bestiar es concentra entre les comarques 
dels Ports, l’Alt Maestrat, i la Plana Alta, a Castelló, i el Camp de 
Túria, a València. A Alacant, la comarca més destacada és el Baix 
Segura amb un 2,8% sobre el total de la Comunitat.
Els municipis més significatius són: Morella (5.510), Vilamarxant 
(3.000) i Bétera (2.470), que concentren el 21,5% del total dels caps 
de la Comunitat Valenciana.

Bestiar oví, a l’entorn de l’embassament de Beniarrés • Foto: Miguel Lorenzo



VI



LA INDÚSTRIA 
VALENCIANA



1. Producció agrícola i industrial a principis del segle XVII en el territori valencià. Según Gaspar Escolano, 1610

Font: Gaspar Escolano, 1610. Elaboració pròpia a partir de l’Atles Escolar Valencià i la Indústria valenciana. Una visión territorial del mercado laboral • Temàtica: Producció agrícola i industrial, 1610 • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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 III.  L’Alt Maestrat
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 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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1 
Producció agrícola i industrial 
a principis del segle XVII 
en el territori valencià segons 
Gaspar Escolano, 1610

Gaspar Escolano, rector de la parròquia de Sant Esteve de Valèn-
cia i Cronista del Regne, va publicar la principal de les històries del 
Regne de València escrites en l’Edat Moderna. La Decada primera 
de la historia de la […] ciudad y Reyno de Valencia (València, Pedro 
Patricio Mey) va aparéixer en dos parts en 1610 i 1611. Es tracta 
d’una complexa obra en què es mescla l’obsessió per les antigui-
tats i la narració de les gestes de nombrosos llinatges il·lustres amb 
l’exaltació de les excel·lències de València. Entre aquestes figuren 
les dels seus recursos naturals i el seu aprofitament agrícola i indus-
trial; així ho fa fonamentalment en els llibres IV i VI a IX.

La informació que facilita és, en general, de tipus qualitatiu, sense 
aportar xifres (i algunes de les que dona són inacceptables). A més, 
com ja va assenyalar Antonio López Gómez en el seu estudi, en mol-
tes ocasions la pren de la Crònica de Martí de Viciana (publicada en 
1560), encara que només el cita comptades vegades. Estem, per 
tant, davant una descripció que correspon al moment en què culmi-
narà el creixement agrari del segle XVI, com va mostrar James Casey.

Malgrat aquestes limitacions, Escolano ens ofereix una imatge inte-
ressant dels diversos aspectes de l’agricultura. Així, sobre els usos 
del sòl (com s’ha mostrat en el mapa) ressalta que al costat dels 
grans regadius de les planes costaneres i de les valls dels rius prin-
cipals (Ribera del Xúquer, Costera de Xàtiva) existeixen nombroses 
xicotetes hortes interiors.

De la bigarrada relació de cultius cal destacar diversos aspectes. En 
primer lloc, l’estesa presència del policultiu mediterrani típic: el ce-
real (amb el blat al capdavant, però amb altres cereals menors, així 
com amb la important presència de l’arròs en bastants zones i amb 
algun esment a la dacsa, de recent introducció) es cultivava pertot 
arreu buscant, principalment, garantir l’autoconsum; i el mateix pas-
sa amb l’olivera. Així, a excepció de les zones més muntanyenques, 

trobem igualment la vinya, dedicada majoritàriament a la producció 
de vi, però també de panses en la part meridional del Regne, i 
la destinació del qual és el comerç i fins i tot l’exportació. En se-
gon lloc destaca, en la visió transmesa per Escolano, la presència 
de plantes industrials: la seda, per descomptat, en un moment en 
què la morera començava la seua gran expansió, però també el 
lli, el cànem, l’espart, la barrella, la grana i, en l’últim moment de 
la seua esplendor, el sucre. Escolano para atenció a la ramaderia, 
assenyalant zones de transhumància, com ara els Ports, i de cria 
de bestiar de truja o cavallina. Però el que cita en abundància és la 
mel, que, juntament amb figueres, ametlers, garroferes i algunes 
referències a fruiteres, com cirerers i bresquilleres, completen el 
panorama de l’agricultura.

Els treballs de Casey, realitzats a partir del terç delme, permeten 
quantificar la importància relativa dels productes agraris en la pri-
mera meitat del segle XVII. Del total del seu valor, tres quartes 
parts provenia dels cereals, destacant el blat amb quasi un 60%, 
seguit de l’ordi (quasi un 6%) i l’arròs (3,68%). Aquest últim aconse-
gueix l’11 i el 16% a la Ribera del Xùquer i a Xàtiva i la Vall d’Albaida 
respectivament. Les altres produccions superen lleugerament el 
20%; entre aquestes destaquen el vi (9,24%), l’oli (3,38%), la seda 
(2,17%) i el lli i el cànem (1,9%). Finalment, la part en què apareix 
valorada la ramaderia és de quasi un 5%. D’alguna forma, aquestes 
xifres, que corresponen a l’extensa arxidiòcesi de València, però 
no cobreixen ni el nord ni el sud de la Comunitat, concorden amb 
la informació qualitativa aportada pels cronistes (recordem el que 
Escolano pren de Viciana).

Poques són les referències explícites d’Escolano a la indústria; les 
trobem, per exemple, referides als taulells i la ceràmica vidriada 
de Manises, o a “els escollits gots de fang” de Càrcer, o a l’apro-
fitament de la fusta de la zona de Benifassà en les drassanes de 
Vinaròs. La major part es dedueix de l’activitat en zones de produc-
ció llanera, com el cas d’Onda on es llauren draps, o sedera, o del 
cànem.

L’activitat minera es limita pràcticament a l’esment de les d’alum 
d’Ademuz, i a les nombroses salines, entre les quals destaca les 
de la Marina Alta, que relaciona amb les almadraves d’Ifac, i les de 
Torrevieja.

En definitiva, la visió aportada per Escolano reflecteix bé la realitat 
econòmica valenciana abans de la crisi i transformacions provoca-
des per l’expulsió dels moriscos i les dificultats del segle XVII. Una 
economia agrària que combinava la cerca local d’autoproveïment de 
grans, i que necessitava, no obstant això, la importació per a cobrir 
les necessitats, amb el cultiu de plantes arbustives i industrials la 
producció de les quals, transformada i amb valor afegit incorporat, 
es destinava al mercat, local o exterior.

El Molinar d’Alcoi, nucli històric de la protoindústria alcoiana tèxtil i paper • Foto: Miguel Lorenzo



2. La indústria valenciana en 1787. Cens de Floridablanca

Font: Cens de Floridablanca de 1787. Elaboració pròpia a partir de l’Atles Escolar Valencià • Temàtica: La indústria en 1787 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

NOMBRE DE TREBALLADORS
INDUSTRIALS I ARTESANS

LÍMIT COMARCAL ACTUAL
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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2 
La indústria valenciana 
a la fi del segle XVIII. 
Cens de Floridablanca, 
1787

El cens de Floridablanca de 1787 és la millor font de què es disposa 
per al coneixement de la població espanyola de finals del segle XVI-
II. No obstant això, la informació que proporciona sobre l’activitat 
laboral és bastant imprecisa. La dificultat d’enquadrar als habitants 
de cada localitat en el reduït catàleg d’activitats professionals enviat 
per l’administració, juntament amb la pluriactivitat que solia existir 
en l’Antic Règim i l’escassa atenció prestada al treball femení i in-
fantil, han determinat que les activitats industrials estiguen infrare-
presentades. Però, malgrat això, J.E. Castelló Traver considera que 
la proporció que representaven els fabricants i artesans sobre la 
població activa ascendia en el territori valencià al 13,13%, enfront 
del 9,43% que suposava en el conjunt d’Espanya.

La indústria més important era la de la seda. La intensa difusió que 
va adquirir el cultiu de la morera va propiciar que la sericicultura es 
practicara en quasi totes les localitats, en les quals es procedia tam-
bé a la filatura de la seda obtinguda utilitzant torns molt tradicionals. 
La mecanització i modernització del procés només es va aconseguir 
a la fàbrica creada a Vinalesa en la dècada de 1770. La major part 
de la matèria primera obtinguda en el territori es consumia a la ciu-
tat de València, que es va convertir en el principal centre espanyol 
productor de teixits de seda durant el segle XVIII. En 1788 existien 
3.542 telers en els quals treballaven directament 7.764 operaris i 
produïen prop de 2,3 milions de vares. Però les tasques prèvies i 
posteriors al teixit generaven també molta activitat, per la qual cosa 
s’estimava que la meitat de la població de la ciutat treballava en el 
sector. L’elaboració de gèneres de seda tenia molta menor entitat 
en la resta del territori, encara que en algunes localitats, com ara Xà-
tiva, Gandia o Orihuela, es produïen mocadors o complements del 
vestit. Si bé encara no formava part del Regne de València, va ser a 
Requena on el sector va aconseguir una major importància, existint 
uns 600 telers en els quals s’elaborava mig milió de vares de teixits 
senzills. Els gèneres de seda valencians es comercialitzaven en les 
principals ciutats espanyoles i, sobretot, en el mercat colonial.

La indústria tèxtil de la llana es trobava també bastant difosa, des-
tacant, sobretot, en les àrees muntanyenques de l’interior del te-
rritori. Un dels focus més importants era el situat a les comarques 
del nord, on destacava Morella, que produïa, sobretot, mantes, co-
bertores i estamenyes. Però molta major entitat tenia la producció 
realitzada a les comarques interiors del sud de l’actual província de 
València i el nord de la d’Alacant. En el primer cas destacaven les 
localitats d’Enguera, Ontinyent i Bocairent. Però no hi ha dubte que 
el centre draper més important del territori era Alcoi. A més de la 
mà d’obra local, s’emprava també l’existent en una àmplia àrea d’in-
fluència, per la qual cosa constituïa el centre d’una autèntica regió 
industrial. La seua producció s’estimava en unes 432.000 vares cas-
tellanes a principis del segle XIX, de les quals la meitat eren draps 
fins, remesos majoritàriament a Amèrica, i l’altra meitat eren draps 
ordinaris destinats al mercat peninsular.

En la majoria dels pobles del territori es realitzaven també teixits de 
lli i cànem amb la finalitat d’elaborar, sobretot, llenços ordinaris des-

tinats al consum de la població local. Destacaven les comarques del 
Baix Segura, l’Horta de València i la Plana de Castelló. En aquesta 
última es va desenvolupar també la producció de lones i cordilleria 
de cànem per a atendre la demanda de l’Armada. Juntament amb el 
cànem, s’utilitzava també l’espart per a l’elaboració d’espardenyes, 
destacant la producció de la Vall d’Uixó i del Forcall a Castelló, i d’El-
da i Crevillent a Alacant. En aquesta última localitat es fabricaven 
també estores fines de jonc que van arribar a vendre’s a París, com 
va destacar Cavanilles.

De les restants activitats industrials, les més importants eren la 
ceràmica i la fabricació de paper i aiguardent. En el primer cas, el 
principal estímul per a la renovació del sector va ser la creació pel 
comte d’Aranda de la fàbrica de l’Alcora en 1726. Mitjançant l’atrac-
ció de tècnics estrangers i l’estímul de la formació dels operaris 
locals, es va aconseguir la producció de pisa fina i porcellana de 
gran qualitat. La seua influència va estimular la creació de fàbriques 
que imitaven els seus models en les localitats pròximes d’Onda, Ri-
besalbes, Eslida i Betxí. Fins i tot a Manises es van instal·lar quatre 
empreses d’aquest tipus, que es van afegir a les 30 que produïen 
pisa més ordinària, igual que a Biar, on la producció de pisa fina es 
va afegir a la de la terrisseria tradicional. D’altra banda, a la ciutat 
de València van destacar les fàbriques de taulells. Respecte a la 
fabricació de paper, encara que va aconseguir una certa entitat a Se-
gorbe i Buñol, va destacar sobretot a Alcoi, on molts batans es van 
reconvertir a molins de paper. L’estímul principal va ser la demanda 
de paper de fumar després de la creació de l’estanc del tabac en 
Nova Espanya, cap a on es dirigia el paper de major qualitat. Final-
ment, l’expansió de la viticultura en les àrees de secà de l’interior 
del territori va afavorir la destil·lació dels vins de menor qualitat amb 
la finalitat d’obtindre aiguardent. Encara que en la majoria de les 
ocasions es realitzava en olles o alambins que es desplaçaven a les 
àrees de producció, es van crear també algunes fàbriques en les 
proximitats dels principals ports d’embarcament, destacant els de 
València i Sagunt. La seua destinació fonamental eren els països del 
nord d’Europa i el mercat colonial.

Museu de la Seda, a Moncada, testimoniatge del significat de la indústria
de la seda valenciana • Foto: Museu de la Seda de Moncada



3. Localització industrial i especialització en la Comunitat Valenciana. 1930

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Atles Escolar Valencià, la Indústria valenciana. Una visión territorial del mercado laboral i Directorio valenciano Bailly-Baillière y Riera 1931 • Temàtica: Indústria, 1930 • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

NOMBRE DE FÀBRIQUES

LÍMIT COMARCAL ACTUAL
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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3 
Localització industrial 
i especialització 
en la Comunitat Valenciana. 
1930

La figura cartogràfica representa el nombre de fàbriques i el seu 
sector de referència en 1930, una vegada finalitzada la primera ona-
da industrialitzadora de finals del segle XIX i principis del segle XX. 
S’aprecien dos tipus de localització industrial: d’una banda, s’identi-
fiquen sis zones especialitzades en un sector principal, que són les 
que apareixen contornejades per línies de color en el mapa: la zona 
especialitzada en el sector de taulell situada a la Plana de Castelló i 
sud de l’Alcalatén, amb els nuclis principals de l’Alcora i Onda; l’àrea 
tèxtil que abasta la comarca dels Ports de Morella i interior de l’Alt 
Maestrat; l’àrea especialitzada en indústria tèxtil i paper que abasta 
les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida, l’Alcoià, el Comtat i 
el sud de la Canal de Navarrés, on destaquen els nuclis d’Alcoi, On-
tinyent i Enguera; la zona especialitzada en calçat de la vall del Vina-
lopó i el Baix Segura, amb les importants concentracions fabrils de 
Villena, Elda, Elx i Crevillent; i dues àrees més xicotetes pròximes a 
aquesta última, situades al Vinalopó Mitja (marbre) i Alt Vinalopó-El 
Comtat (joguet). D’altra banda, en el mapa es distingeixen diversos 
nuclis industrials amb una major diversificació sectorial localitzats 
principalment entorn de la ciutat de València, així com uns altres de 
caràcter més dispers, situats en la seua majoria en les proximitats 
de capitals comarcals i en els ports (Vinaròs, Dénia, Segorbe, Re-
quena, la Vila Joiosa, Gandia, etc.).

Aquest patró territorial respon a les dos vies d’industrialització his-
tòriques en la Comunitat Valenciana, derivades de la transformació 
del sistema regional durant l’últim quart del segle XIX. Durant el 
segle XVIII i la primera meitat del XIX, l’activitat industrial es localit-
zava en les àrees marginals de secà, les zones amb menors possi-
bilitats agrícoles, ja que es tractava d’una activitat complementària 
principalment destinada a mantindre el nivell de vida de la població 
en àrees d’agricultura marginal. Però aquesta relació s’inverteix a 

mesura que l’agricultura comercial es difon en l’àrea. Cap a 
1900 l’augment de renda agrícola ja ha donat lloc al naixe-
ment de centres manufacturers d’una certa importància 
vinculats a la demanda local i regional, mentre una part de 
les àrees industrials tradicionals, comencen a declinar. La 
dicotomia secà/regadiu, a través del seu pes en el nive-
ll de recursos local, origina dos models d’industrialització 
autòctona de caràcter i evolució marcadament diferents, 
que expliquen el patró espacial que mostra aquest mapa. 
D’una banda, en l’àrea de regadiu, principalment entorn de 
la ciutat de València, s’ha produït un augment de la renda 
que afavoreix el desenvolupament d’una indústria diversi-
ficada, que inclou tant les manufactures relacionades amb 
la comercialització agrícola com les orientades a satisfer 
la creixent demanda local. En els principals nuclis urbans 
aquesta indústria evolucionarà i es consolidarà recolzada 
en el creixement de la demanda, la qualificació i experièn-
cia de la mà d’obra, i les economies d’urbanització. 

D’altra banda, en les zones de secà, on la baixa rendibilitat 
de l’agricultura havia conduït als llauradors a recórrer a altres activi-
tats, com ara l’artesania i la tragineria, com a mitjà d’aconseguir el 
nivell mínim de subsistència, la difusió de l’agricultura comercial de 
la vinya que es produeix a partir de l’últim quart del segle XIX propi-
cia l’inici d’un procés d’industrialització basat en la tradició artesanal 
i en el coneixement dels mercats extracomarcals derivat de la co-
mercialització dels productes per part dels mateixos artesans, així 
com de la presència d’altres factors favorables existents en l’àrea, 
com ara l’accessibilitat, uns nivells d’informació relativament ele-
vats, i una bona dotació de serveis. Aquest és l’origen d’alguns dels 
nuclis industrials que apareixen en el mapa: la Vall d’Uixó (calcer), 
Crevillent (tèxtil), Xixona (alimentació), Onda (taulell), Elda, Elx i Vi-
llena (calçer), etc.

Juntament amb aquesta indústria basada en la tradició artesanal, 
trobem en l’àrea de secà altres zones industrials on la manufactura 
es remunta al segle XVIII i que en l’època que reflecteix el mapa 
encara es mantenen actives; es tracta principalment de les àrees 
tèxtils dels Ports de Morella-l’Alcalatén i de l’Alcoià-el Comtat. Es 
tracta de zones on l’activitat industrial era organitzada per un nucli 
fabril central que distribuïa la matèria primera per a la seua primera 
transformació als llauradors de les poblacions rurals pròximes, en 
un sistema que s’ha denominat putting-out i que trobem en l’eta-
pa preindustrial de moltes altres zones manufactureres europees. 
El futur de les dos àrees esmentades serà molt diferent, ja que, 
mentre que la primera llanguirà fins a desaparéixer a causa del seu 
aïllament dels principals corrents comercials, la segona es consoli-
darà fins a formar una de les principals zones industrials de la regió, 
a causa de l’abundància de contactes externs, la seua accessibilitat 
als principals corrents d’informació, i l’existència d’un ambient d’ini-
ciativa en l’àrea.

Molí d’Albors. Fàbrica de paper en el riu Serpis. Alcoi • Foto: Miguel Lorenzo



4. Empreses industrials en la Comunitat Valenciana. 2020

Font: Elaboració a partir de les dades de la Seguretat Social • Temàtica: Empreses en el sector industrial 2020 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

NOMBRE D’EMPRESES
INSCRITES EN LA 
SEGURETAT SOCIAL
EN EL SECTOR INDUSTRIAL.
MITJANA DELS
TRIMESTRES DEL 2020

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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4 
Nombre d’empreses 
inscrites a la Seguretat Social 
en el sector industrial de la 
Comunitat Valenciana. 2020

Encara que el nombre d’empreses és un indicador limitat a l’hora 
de mostrar el potencial industrial d’un nucli, ja que considera de la 
mateixa forma empreses de molt diferent grandària, aquest mapa 
permet identificar el patró espacial de l’activitat industrial de la Co-
munitat Valenciana. Les empreses industrials es localitzen prefe-
rentment al llarg d’un eix que va des de Castelló a Alacant passant 
per València, Xàtiva i Alcoi, seguint de forma aproximada els eixos 
de les carreteres N-340/AP7 fins a València, i internant-se a l’interior 
per l’A7 i A31, fins arribar a Alacant a través de l’eix de la vall del 
Vinalopó. Ens trobem, per tant, davant una estructura polinuclear 
els principals focus de la qual són els següents:

A. L’aglomeració industrial de la regió urbana de València, que in-
clou, a més de la ciutat de València i la comarca de l’Horta, els nuclis 
industrials del Camp de Túria, Foia de Bunyol, Camp de Morvedre i 
nord de la Ribera Alta. Concentra una tercera part de les empreses 
industrials, i els seus nuclis principals són València, amb unes 1.000 
empreses que suposen quasi el 7% del total de la regió, i Paterna, 
Torrent i Aldaia, amb més de 200 empreses cadascuna.

B. L’eix de la vall del Vinalopó, que inclou les comarques de l’Alt, 
Mitjà i Baix Vinalopó, i que suma un 17% de les empreses valencia-
nes, concentrades especialment a Elx (entorn de 1.000 empreses), 
Elda (més de 300 empreses), Crevillent (244 empreses), Petrer 
(184) i Villena (164).

C. L’àrea industrial de les comarques centrals interiors, que engloba 
les comarques de la Vall d’Albaida, l’Alcoià i el Comtat, que concen-
tren en total un 11,4% de les empreses industrials valencianes. Els 
nuclis principals són Ibi, Alcoi i Ontinyent, amb més de 200 empre-
ses cadascun.

D. L’àrea ceràmica de Castelló, que inclou les comarques de la Plana 
Alta i Baixa i l’Alcalatén, sumant un 10% del total 
d’empreses a la regió. Els nuclis més importants 
són Castelló (355 empreses); Onda i Vila-real, amb 
quasi 200 empreses cadascuna; i Almassora i l’Al-
cora, amb més de 100.

A més d’aquestes quatre grans aglomeracions 
productives, existeixen alguns altres nuclis de 
caràcter puntual, entre els quals destaquen l’àrea 
urbana d’Alacant, amb més de 750 empreses, i, ja 
amb menor importància, ciutats mitjanes i capitals 
comarcals com Orihuela, Alzira, Gandia, Dénia, 
Requena, Xàtiva o Vinaròs. 

Aquest patró polinuclear es deu a l’existència de 
diversos processos paral·lels. En primer lloc, és re-
sultat de la dinàmica mampresa pels espais indus-
trials tradicionals del secà ben comunicat (àrees 
B, C i D) a partir de mitjan dècada del 1960, quan 

l’augment de la demanda internacional de productes manufacturats 
afavoreix a aquestes àrees que comptaven amb una tradició comer-
cial i artesanal important i una localització que afavoria la seua inte-
gració en el sistema regional, així com una competitivitat basada en 
el baix cost de la mà d’obra barata, i alt grau de flexibilitat del seu 
teixit industrial. Paral·lelament, es produeix la decadència definitiva 
dels enclavaments industrials del segle XVIII situats en àrees margi-
nals amb una agricultura pobra i baixos nivells de vida, la localització 
de la qual impedeix la competitivitat (Els Ports de Morella, interior 
de Castelló, Requena-Utiel, Vall d’Aiora). Aquest procés constitueix 
l’origen del marcat contrast entre litoral i interior que caracteritza 
des del punt de vista productiu la meitat septentrional de la regió.

D’altra banda, la rendibilitat i nivells creixents d’exportació de l’agri-
cultura de regadiu, en particular de la taronja, així com les econo-
mies d’urbanització generades per l’aglomeració de població i ac-
tivitats que suposa la ciutat de València, afavoreixen en l’entorn 
metropolità el desenvolupament de les indústries autòctones, a les 
quals venen a unir-se posteriorment inversions foranes a la cerca de 
condicions de localització favorables en un entorn de baixos salaris 
(àrea A). 

En tots dos casos, l’èxit d’aquestes indústries fa que apareguen 
processos de difusió sectorial per imitació en els municipis pròxims, 
especialment intensos entorn del nucli sabater d’Elda-Petrer i a 
l’entorn de l’Àrea Metropolitana de València, ampliant l’extensió de 
l’aglomeració productiva. Finalment, cal destacar que, en els últims 
anys, han aparegut en aquestes àrees industrials estratègies em-
presarials i processos d’innovació que han donat lloc a una diversi-
ficació productiva en nous sectors de caràcter més tecnificat i, per 
tant, més competitius a escala global (plàstic en l’àrea productiva 
del joguet, pintures i vernissos en l’espai tauleller de la Plana, tèxtil 
especialitzat a la Vall d’Albaida-l’Alcoià-el Comtat, etc.).

Magatzematge de productes ceràmics a la Plana de Castelló • Foto: Pep Pelechà



5. Relació entre la superfície industrial i les urbanitzades per municipi de la Comunitat Valenciana. 2021

Font: Elaborat a partir de les dades de Planejament de l’Institut Cartogràfic Valencià • Temàtica: Indústria. 2021 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

% SUPERFÍCIE 
DE ZONA
URBANITZADA 
INDUSTRIAL 
RESPECTE AL TOTAL 
URBANITZAT 
MUNICIPAL

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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5 
Superfície industrial 
en la Comunitat Valenciana

L’especialització industrial de la Comunitat Valenciana té el seu re-
flex directe en l’ús del sòl. Segons això, els paisatges industrials 
tenen una presència molt àmplia en els espais urbanitzats de la 
regió, arribant a ser clarament hegemònics en alguns dels municipis 
que han liderat la inversió industrial en les últimes dècades. La re-
presentació cartogràfica mostra aquesta intensitat de l’ús industrial 
del sòl a través del percentatge que aquest representa respecte al 
conjunt de l’espai urbanitzat. D’aquesta manera és possible captar 
en quina mesura el procés d’urbanització del territori ha tingut la in-
dústria com a protagonista enfront d’una altra mena d’usos urbans, 
com ara el residencial, comercial o dotacional.

A grans trets, i en sentit nord-sud, la intensitat de l’ús industrial és 
especialment elevada en tota una franja de territori que parteix de 
la Plana Baixa, es prolonga pel litoral al Camp de Morvedre i l’Hor-
ta de València, per a continuar, ja abandonat l’estricte litoral cap a 
la Ribera i les Comarques Centrals de l’interior (la Costera, la Vall 
d’Albaida, i l’Alcoià-el Comtat), per a finalitzar a la vall del Vinalopó, 
especialment en els seus trams Alt i Mitjà.

Aquest continu industrial va enllaçant d’una banda diferents clús-
ters industrials, altament especialitzats i que 
gaudeixen d’importants economies de localit-
zació sectorials: relacions interempresarials, 
mà d’obra amb qualificacions específiques, 
accés a serveis especialitzats, coneixement 
tecnològic i del mercat; en suma el conjunt 
d’elements que l’economista anglés Alfred 
Marshall va identificar i va descriure fa més 
d’un segle com a constituents d’una “atmos-
fera industrial de mútua confiança i coneixe-
ment”. Aquesta successió de clústers inclou 
el districte ceràmic a Castelló, el districte tèx-
til de la Vall d’Albaida i l’Alcoià i el Comtat, la 
coneguda com a vall del joguet de la Foia de 
Castalla, hui reconvertida cap als transformats 
plàstics, o el districte del calçat de la Vall del 
Vinalopó. En alguns municipis d’aquests dis-
trictes, l’ús industrial és especialment present, 
perquè ocupa percentatges superiors al 20% i 
fins i tot al 50% del teixit urbà: Onda, l’Alcora, 
Sant Joan de Moró, Vilafamés, Vila-real o Nules 

en el districte ceràmic; Cocentaina i Alcoi en el districte tèxtil; Ibi en 
l’àrea del joguet i transformats plàstics; o Villena-Sax-Elda-Elx en el 
districte del calçat.

I, d’altra banda, els usos industrials també estan molt presents en 
l’espai metropolità entorn de la ciutat de València, on la indústria 
ha tingut un fort desenvolupament històric en beneficiar-se d’im-
portants economies d’urbanització: equipaments i infraestructures 
lligades a la grandària urbana, accessibilitat, mercat de treball quali-
ficat i diversificat, accés a serveis avançats i a informació, en suma, 
el conjunt d’elements que fan de les grans àrees metropolitanes es-
pais dinàmics i innovadors. Si bé l’ús industrial ha desaparegut qua-
si per complet de la ciutat de València, els paisatges industrials de 
caràcter metropolità tenen un gran desenvolupament en espais de 
la primera i segona corona, al Camp de Morvedre-l’Horta Nord entre 
Sagunt i Albuixec-Massalfassar, i sobretot en l’arc sud-occidental, 
des de Quart-Aldaia-Alaquàs-Xirivella en l’eix de la A-3, passant per 
tots els municipis entre Beniparrell-Silla i Almussafes en l’eix de la 
V-31 i l’AP-7, i arribant fins i tot a espais més allunyats de la Ribera 
Alta (Alginet, Carlet, l’Alcúdia, Guadassuar o Alzira), on és freqüent 
que l’ús industrial ocupe més del 25% de l’espai urbanitzat.

Complex hidroelèctric de Millares, en els Canons del Xúquer • Foto: Estepa



6. Treballadors/es industrials afiliats a la Seguretat Social. 2020

Font: Elaborat a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temàtica: Persones afiliades en indústria 2020 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Treballadors/es industrials 
afiliats a la Seguretat Social

Si volem comprendre d’una manera holística la geografia econòmi-
ca del territori valencià, resulta absolutament imprescindible parar 
atenció a la distribució espacial de la força de treball. Aquesta és 
la conseqüència directa de la interacció de dues variables. D’una 
banda l’oferta de treball, això és la quantitat i les característiques 
pròpies de la població en edat de treballar i amb voluntat de fer-
ho. D’altra, la demanda de treball, és a dir, el tipus d’ocupacions 
que ofereixen les empreses en funció de les seues necessitats 
productives. Ambdues variables es condicionen de manera mútua 
i els processos històrics, socials i econòmics que les configuren 
són clau per explicar els patrons empresarials i laborals que podem 
observar en cada racó del nostre territori.

Una de les millors maneres de conéixer la distribució espacial del 
treball, i per extensió de l’activitat econòmica, és a través de l’anàlisi 
de les dades de persones treballadores afiliades al sistema de la Se-
guretat Social. Aquestes xifres ens permeten esbrinar quantes per-
sones treballadores es troben en situació d’alta en cadascun dels 
règims del sistema de la Seguretat Social i classificar-les en funció 
del compte de cotització al qual estiguen inscrites. En aquest sentit, 
podem determinar de manera periòdica, a través dels distints codis 
d’activitat, la distribució espacial dels treballadors atenent a distin-
tes agrupacions sectorials, seguint la Classificació Nacional d’Acti-
vitats Econòmiques (CNAE).

En el cas del mapa adjunt, presentem la distribució per a la Comu-
nitat Valenciana, desglossada en comarques i municipis, del nom-
bre de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social sota 
codis d’activitat que pertanyen a activitats productives pròpies del 
sector industrial. Això ens permet identificar d’una manera directa 
i visual en quines zones la indústria aglutina un major percentatge 
dels ocupats, i per tant, on té una major influència 
econòmica.

En termes generals, podem identificar tres grans 
nuclis clusteritzats on la importància de l’ocupa-
ció industrial és molt notòria, fins al punt que la 
meitat o més del total de persones treballadores 
actives desenvolupen la seua activitat a sectors 
productius de caràcter industrial. Es tracta del cas 
de les comarques centrals de Castelló al nord, de 
les comarques de la Vall d’Albaida i el Comtat al 
centre-sud, i de la conurbació Alacant-Elx al sud. 
En aquests casos, la presència d’activitats indus-
trials es troba àmpliament consolidada en forma 
de districtes industrials altament especialitzats: la 
ceràmica i el taulell al nord, i el tèxtil, el calçat i 
el joguet al sud. Aquestes activitats es nodreixen 
d’una experiència acumulada molt significativa, 
que pren volada a partir de la Revolució Industrial, 

però que es construeix a partir dels coneixements vinculats a la pro-
ducció artesanal tradicional que podia trobar-se de manera prèvia en 
aquests territoris.

Fora d’aquests tres casos anteriors i dels territoris veïns que es veuen 
influïts per l’efecte arrossegament d’aquests, trobem en la part cen-
tral del territori valencià, diferents municipis i comarques on el pes 
de l’ocupació industrial també és important però assoleix xifres més 
moderades. És el cas de la Foia de Bunyol o de la part sud de l’Àrea 
Metropolitana de València (l’Horta Sud i la Ribera), amb percentatges 
d’ocupació industrial que se situen majoritàriament entre el 10% i el 
30% de les persones treballadores afiliades a la Seguretat Social. En 
aquests casos, els sectors d’activitat presents al territori són més 
diversos i la major part es troben esperonats directament pel creixe-
ment urbà de les ciutats veïnes (producció de mobles, metal·lúrgia, 
materials de construcció, etc.). També cal destacar evidentment, la 
importància del clúster de l’automoció a Almussafes.

En conjunt, la figura cartogràfica ens dibuixa una mena d’espina 
dorsal de l’ocupació industrial que travessa de nord a sud el territori 
valencià, amb dos puntals fonamentals als extrems i una presència 
més difusa, però no menys important en conjunt, a la part central 
del país. Aquesta cartografia però, no ha estat immutable amb el 
temps, i s’ha vist àmpliament afectada per les importants transfor-
macions que el sector industrial ha hagut d’afrontar. La competèn-
cia global, la deslocalització i l’automatització de la producció han 
reduït significativament la demanda de treball a la indústria durant 
les darreres dècades i l’adaptació al nou context, especialment pel 
que fa a la transició ecològica i l’adopció d’estratègies competitives 
centrades en la qualitat, marcarà l’esdevenidor pròxim dels sectors 
industrials valencians.

Empreses industrials a L’Alcora, L’Alcalatén • Foto: Miguel Lorenzo

Joan Sanchis i Muñoz
Universitat de València



7. Quocient de localització en el sector industrial en la Comunitat Valenciana. 2020

Font: Elaborat a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temàtica: Persones afiliades en indústria 2020 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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7 
Quocient de localització 
en el sector industrial 
en la Comunitat Valenciana

Malgrat haver patit un cert procés de desindustrialització en el tràn-
sit del segle XX al segle XXI, la Comunitat Valenciana pot continuar 
sent considerada en el context espanyol com una regió d’especia-
lització industrial. De fet, la recuperació econòmica que va seguir a 
la doble recessió originada en l’esclafit de la bombolla immobiliària 
de 2008 ha descansat en bona part en el sector industrial: així entre 
2012 i 2019 el PIB regional va créixer en termes reals un 19,5%, 
mentre que el valor de la producció industrial ho va fer en un nota-
ble 30,1%, elevant el pes dels sectors manufacturers en l’econo-
mia regional del 12,6 al 13,7%.

La figura cartogràfica mostra el grau d’especialització industrial uti-
litzant com a informació de base el volum de població emprada en 
la indústria resident en cada municipi o comarca. Quocients de loca-
lització superiors a 1 mostren una presència d’empleats en la indús-
tria superior a l’existent en el conjunt de la Comunitat Valenciana, 
mentre que valors inferiors a 1 s’associen amb un menor pes relatiu 
dels empleats industrials a conseqüència del major pes relatiu que 
tindrien altres activitats de serveis o agràries.

La distribució territorial dels empleats en la indústria en el territori 
valencià dista molt de ser homogènia, si bé una molt bona part del 
territori manifesta una certa vocació industrial. Això inclou espais 
molt densos i altament urbanitzats i amb una forta especialització 
sectorial com l’àrea de la indústria ceràmica de la Plana Alta, la Pla-

na Baixa i l’Alcalatén, l’àrea tèx-
til de l’Alcoià-el Comtat i la Vall 
d’Albaida, l’àrea del joguet i els 
transformats plàstics centrada 
en la Foia de Castalla o el distric-
te del calçat al llarg de tota la vall 
del Vinalopó. El nivell d’especia-
lització industrial és molt elevat 
(quocient superior a 2) a l’Alcala-
tén i l’Alcoià, o en municipis com 
l’Alcora, Onda, Ibi o Sax. Altres 
importants nuclis d’aquestes 
àrees, autèntics clústers indus-
trials, mostren especialitzacions 
notables, encara que una mica 
inferiors (quocients entre 1 i 2) a 
causa del seu major rang urbà i, 
com a conseqüència, a l’impor-
tant contrapés que suposa l’ocu-
pació en un important sector de 
serveis (Castelló, Vila-real, Ontin-
yent, Alcoi, Villena, Elda o Elx). 

També l’especialització industrial aconsegueix valors alts en alguns 
espais metropolitans, com és el cas de l’Horta Sud en l’àrea d’in-
fluència de València que s’estén cap a la Ribera i la Foia de Bunyol, 
i que aconsegueix el seu màxim exponent a Almussafes i Buñol. 
Però fins i tot, i com a contrast, també trobem una forta especialit-
zació industrial en alguns municipis rurals, en els quals l’explotació 
d’algun recurs natural o una particular trajectòria històrica de desen-
volupament expliquen una forta presència relativa de la indústria en 
l’ocupació local (Cortes de Arenoso o Vilafranca).

En canvi, les dos principals ciutats de la Comunitat Valenciana, 
València i Alacant, i bona part de les seues àrees metropolitanes 
(l’Alacantí i l’Horta Nord i la seua extensió cap al NO pel Camp de 
Túria) mostren una subespecialització industrial a conseqüència del 
fort desenvolupament d’un sector serveis de naturalesa metropoli-
tana; un fenomen similar es deixa sentir en ciutats mitjanes, capitals 
comarcals com ara Xàtiva, Gandia o Orihuela. Igualment, els espais 
litorals, en què el turisme constitueix el sector de base, registren 
també quocients per davall de 1; aquesta circumstància és visible 
clarament en una àrea pràcticament contínua entre Cullera i Pilar de 
la Horadada, encara que també s’aprecia en altres espais, com ara 
el litoral del Baix Maestrat. Finalment, en altres espais rurals, princi-
palment de l’interior, on la primacia dels serveis es combina amb un 
major pes de l’agricultura, també s’observa una subespecialització 
industrial.

Cimentera de Buñol, instal•lació fabril de principis del segle XX • Foto: Estepa



8. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social en el sector de l’automòbil i auxiliars de la Comunitat Valenciana. 2021

Font: Elaborat a partir de les dades de la Seguretat Social • Temàtica: Afiliats de l’automòbil 2021 T2 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

% D’AFILIATS EN LA 
SEGURETAT SOCIAL 
EN FABRICACIÓ DE 
VEHICLES DE MOTOR, 
REMOLCS I SEMIREMOLCS 
I FABRICACIÓ D’UN ALTRE 
MATERIAL DE TRANSPORT 
SOBRE EL TOTAL 
D’AFILIATS

Per restriccions 
derivades del secret 
estadístic i la 
confidencialitat, els 
municipis amb menys 
de 5 observacions es 
representen amb valor 0

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja



175

LA
 IN

D
Ú

ST
R

IA
 V

A
LE

NC
IA

NA

Joan Carles Membrado-Tena
Universitat de València

8 
Treballadors/es afiliats 
a la Seguretat Social 
en el sector de l’automòbil 
en la Comunitat Valenciana

Per a conéixer la localització de la indústria de l’automòbil mirem el 
nombre de persones empleades a empreses dedicades a la fabrica-
ció de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs i altres materials de 
transport.

El gran actiu de la indústria del motor a València és la factoria au-
tomobilística Ford Almussafes. És en aquesta població de la Ribe-
ra on es concentra el gruix de persones treballadores al sector el 
2021: 11.147, més del 60% del total valencià. Destaca en segon 
lloc Albuixec, amb una ocupació de 1.633 persones, ocupades prin-
cipalment a l’empresa Stadler Rail Valencia, de fabricació de mate-
rial ferroviari. A continuació destaquen les empreses auxiliars de 
l’automòbil ubicades a la corona metropolitana de València (espe-
cialment la de plàstics SRG de Llíria) i, en menor mesura, les de 
carrosseries a la Plana de Castelló, Peníscola i Alzira.

Entre els recursos territorials que van atraure la multinacional Ford 
a Almussafes cal esmentar el personal qualificat amb un cost re-
lativament baix en comparació amb altres països de l’entorn; una 
cultura empresarial i una xarxa industrial preexistents; i una bona 
accessibilitat, gràcies a una àmplia xarxa d’autopistes i autovies i, 
especialment, al port de València, des d’on s’exporten centenars de 
milers de tones de vehicles i les seues peces. Per contra, el gran 
recurs territorial encara pendent d’execució és el corredor ferroviari 
mediterrani, fortament reclamat per l’empresariat i la classe política 
valenciana i per la pròpia Ford, ja que li suposa una pèrdua competi-
tiva pel que fa a facilitats logístiques.

La majoria de les empreses valencianes de components de l’au-
tomòbil s’ubiquen al Parc de Proveïdors d’Almussafes annex a la 
factoria, però també hi ha d’altres ubicades estratègicament a la 
perifèria oest de l’AMV (Llíria, la Pobla de Vallbona o Riba-roja).

El clúster automobilístic valencià (factoria Ford i parc de proveïdors 
d’Almussafes i altres empreses de l’AMV) albergava, el 2020, 116 
empreses relacionades amb el sector d’automoció: metal·lomecà-
nic, plàstic, enginyeria, servicis, logística, envàs i embalatge, i con-
sultoria. El 2019 la facturació conjunta de les empreses associades 
va ser de més de 13.000 milions d’euros (13% del PIB autonòmic 
valencià). El clúster valencià de l’automòbil donava faena a més de 
25.000 persones de manera directa el 2020. La majoria dels llocs 
de treball estan ocupats en la fabricació de vehicles de motor i al-
tres components, però també hi ha un nombre notable de persones 
ocupades en el plàstic, vidre, metall i altres auxiliars de l’automòbil.

L’automòbil és el primer sector exportador valencià. Tanmateix, 
s’ha observat un descens de vendes entre 2016 (rècord amb 8.526 
milions d’€) i 2020 (6.136). S’observa com el sector automobilístic 
valencià ha entrat en un període de recessió a causa de la davallada 
de les vendes de Ford Almussafes. Aquest descens de vendes ha 
portat a la multinacional a planejar serioses reestructuracions en 
aquesta planta, tot i ser una de les més competitives i posseir pau 
sociolaboral i gran implicació amb les institucions locals (ajuts pú-
blics per estabilitzar la plantilla i evitar retallades).

Al llarg de 2019 van començar les aturades parcials d’activitat i els 
ERTO a Ford Almussafes, situació que es va veure agreujada el 
2020 i 2021 per la COVID-19, que implicà no només una nova cai-
guda de la demanda sinó també l’escassetat de subministraments 
per a la indústria. Atés que l’empresa depén de la matriu nord-ame-
ricana a Detroit, Ford Almussafes no te capacitat per a decidir el 
seu propi futur davant el repte que suposen els canvis estructurals 
globals (cal apostar decididament pels motors híbrids i elèctrics).

Quant a la resta d’empreses de material de transport cal destacar, 
d’una banda, el nucli de la Plana, Alzira i Peníscola, amb activitats di-
verses de components, peces i accessoris per a vehicles de motor 
(hi destaquen les carrosseries). De l’altra, cal mencionar la multina-
cional suïssa Stadler Rail Valencia d’Albuixec, amb vora 1.200 per-
sones empleades el 2020, dedicada a la fabricació de locomotores 
i material ferroviari. Stadler treballa amb RENFE o amb FGV, però 
també fabrica per a la resta d’Europa i per a destinacions tan llunya-
nes com Nova Zelanda.

Factoria de la Ford a Almussafes
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% D’AFILIATS EN LA 
SEGURETAT SOCIAL 
EN LA FABRICACIÓ 
D’ALTRES PRODUCTES
MINERALS NO 
METÀL.LICS SOBRE 
EL TOTAL D’AFILIATS

Per restriccions 
derivades del secret 
estadístic i la 
confidencialitat, 
els municipis amb menys 
de 5 observacions es 
representen amb valor 0

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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9 
Treballadors/es afiliats 
a la Seguretat Social 
en la indústria ceràmica 
de la Comunitat Valenciana

La figura cartogràfica recull punts d’activitat i ocupació repartits pel 
territori valencià, a escala municipal, de treballadors en l’epígraf 
23 de CNAE. Aquesta classificació inclou en l’apartat del grup de 
“fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics”, a més de la 
ceràmica, la producció de productes de vidre, la fabricació de ci-
ment, calç i algeps, així com derivats de la pedra i el marbre, i la 
producció de rajoles, productes d’argila i teules per a la construcció. 
Aquest conjunt d’activitats es troba present en un nombre ampli 
de localitats en incloure també afiliats amb funcions centrades en 
aspectes comercials i altres relacionats amb el segment d’activitat, 
però aliens a la producció industrial pròpiament dita.

Al costat d’aquest conglomerat d’activitats, el mapa mostra la im-
portància que té la indústria ceràmica en la Comunitat Valenciana, 
i en el conjunt d’Espanya, en allò que coneixem com a Districte 
Industrial de la Ceràmica de Castelló (DIC). 

El DIC aglutina aproximadament el 90% de les empreses i el 95% 
de la producció de taulells i paviments ceràmics de l’estat espan-
yol, i és un exemple internacional d’indústria consolidada en forma 
de districte industrial especialitzat. El taulell representa el principal 
sector de producció industrial de la província de Castelló, propor-
ciona ocupació directa a uns 16.000 treballadors repartits en unes 
160 empreses entre les quals es troben els fabricants de taulells, 
atomitzadores i algunes fàbriques dedicades a peces especials 

i producció en xicoteta escala. A aquest sector se suma el bloc 
de la indústria de frites i esmalts ceràmics, pertanyent al sector 
químic, amb uns 4.000 treballadors, que al costat de la fabricació 
de maquinària ceràmica i la resta de les activitats complementàries 
conformen el DIC com un nucli destacat a nivell internacional en la 
producció de productes ceràmics.

La distribució en el territori de la indústria ceràmica està concentra-
da entre les comarques de la Plana Baixa i Plana Alta; els principals 
focus de producció són els municipis d’Onda, l’Alcora, Vila-real, Nu-
les, Vilafamés i Cabanes, a més d’altres municipis que aglutinen 
empreses ceràmiques, situats tots ells dins del continu geogràfic 
del DIC.

El DIC té el seu període de consolidació i expansió a partir de mitjan 
segle XX fins a la situació actual; sobretot en l’últim quart de segle 
amb la incorporació del sistema de monococció que va permetre 
incrementar la producció, la reducció de costs i major rendibilitat 
del sector. Els últims anys del passat segle i els primers anys del 
XXI previs a la crisi de 2008 van significar el període de màxima es-
plendor del sector, amb la internacionalització de la producció amb 
filials en altres països, la incorporació d’avanços productius com ara 
el gres porcellànic i la consolidació de línies de negoci en construc-
ció per a l’hàbitat (bany i façana). Durant l’última dècada, a partir 
de la recuperació de la crisi econòmica, s’ha realitzat un nou salt 

tecnològic amb productes ceràmics més mal·leables i 
que poden adoptar formes corbes adaptades a altres 
superfícies i usos; la creació de grans formats i la in-
corporació de prestacions associades al producte final 
relacionades amb higiene, domòtica i gran resistència 
al trànsit de persones; i la implantació de tecnologia 
inkjet ceràmica que aporta major personalització, dis-
seny i qualitat al producte final.

L’augment de la producció es va realitzar paral·lel a la 
incorporació com a matèria primera de l’argila blan-
ca importada en un percentatge cada vegada major 
enfront de la local de to rogenc i amb més dificultats 
de comercialització. L’expansió del DIC pel sud, cap 
a Nules i Xilxes, respon a una millor connexió amb el 
port de València, mentre que cap a l’interior de Ca-
banes ho fa aprofitant la planícia del Pla de l’Arc i les 
possibilitats d’un sòl industrial en millors condicions 
de mercat.

Museu de la Ceràmica, a L’Alcora • Foto: Miguel Lorenzo
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% D’AFILIATS EN LA 
SEGURETAT SOCIAL EN 
LA INDÚSTRIA DEL 
CUIR I DEL CALÇAT
SOBRE EL TOTAL 
D’AFILIATS

Per restriccions 
derivades del secret 
estadístic i la 
confidencialitat, els
municipis amb menys 
de 5 observacions es 
representen amb valor 0

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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10 
Treballadors/es afiliats 
a la Seguretat Social 
en la indústria del calçat 
de la Comunitat Valenciana 
2021

La indústria del calçat constitueix en la Comunitat Valenciana un 
dels millors exemples de districte industrial en el qual una nota-
ble especialització sectorial ha permés la generació d’importants 
economies de localització (mà d’obra especialitzada, dens teixit de 
petites i mitjanes empreses, intenses relacions interempresarials, 
accés a coneixement i informació específica tant tecnològica com 
sobre el mercat) de les quals es beneficia el conjunt del teixit pro-
ductiu i que ha permés la pervivència de l’activitat i la seua compe-
titivitat global.

Com pot observar-se en la figura cartogràfica, el sector apareix ex-
tremadament concentrat a la vall del Vinalopó, des de Villena fins a 
Elx, amb Elda, Petrer o Sax com a nuclis també molt importants. A 
més, en els últims anys i des d’aquest nucli original s’ha anat difo-
nent i irradiant aquest sector industrial cap a localitats limítrofes del 
Baix Segura.

El sector té el seu origen històric en les activitats artesanals de 
transformació de l’espart, almenys des de finals del segle XVIII, 
que exercien de complement de rendes en àrees d’agricultura de 
secà. Un mercat local en creixement lligat a l’expansió de l’agricul-
tura comercial i, des de l’últim quart del segle XIX, la millora dels 
transports que va suposar l’arribada del ferrocarril (la línia Madrid-Al-
mansa-Alacant s’inaugura en 1861), permet expandir mercats i 
l’evolució d’aquestes artesanies tradicionals fins a convertir-se en 
indústries. A partir de la dècada de 1960, el sector coneix un gran 
impuls modernitzador, amb l’aparició d’empreses de gran mida i 
l’obertura de mercats d’exportació, entre els quals arriba a tindre 

una gran importància el mercat dels Estats Units. En l’etapa més 
recent, la crisi dels anys 70 va portar a una forta reestructuració, la 
qual cosa va donar lloc a la desaparició d’algunes de les empreses 
més grans. No obstant això, des de llavors el districte industrial del 
calçat ha mostrat una enorme resiliència i ha superat successives 
crisis adaptant-se als canvis tecnològics, a l’impacte de la globalit-
zació, a la deslocalització d’activitats i a la competència de països 
emergents amb menors costs salarials.

Aquesta notable resiliència del modern districte industrial del calçat, 
que agrupa prop del 50% de la producció i de l’exportació espanyo-
la, s’ha basat en un procés de modernització dels models de negoci 
en els quals cada vegada es presta més atenció a la qualitat del 
producte, a la innovació de productes i processos i a una estratègia 
comercial que dona un major protagonisme a les tendències dels 
mercats i de la moda. En suma, es tracta de, igual que està suc-
ceint en altres sectors industrials de béns de consum presents en 
la Comunitat Valenciana, posicionar-se i créixer en els segments de 
mercat de qualitat mitjana-alta i major preu. En el marc d’aquesta 
estratègia, algunes institucions locals juguen i han jugat un paper 
fonamental, entre les quals destaca l’INESCOP-Centre Tecnològic 
de Calçat, amb seu a Elda i que, des de la seua fundació en 1971, 
ha jugat un paper imprescindible en el procés de modernització em-
presarial. Això no obsta, tanmateix, perquè en el districte pervisca 
encara un cert grau d’informalització de l’activitat i treball no de-
clarat, fonamentalment compost per dones aparadores treballant a 
domicili i amb escassos drets socials, però de difícil estimació quant 
al seu volum.

Elda, Monòver i Petrer són ciutats industrials especialitzades tradicionalment en el calçat • Foto: Miguel Lorenzo
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% D’AFILIATS EN LA 
SEGURETAT SOCIAL EN 
INDÚSTRIA TÈXTIL
I EN CONFECCIÓ
DE PRENDES SOBRE 
EL TOTAL D’AFILIATS

Per restriccions 
derivades del secret 
estadístic i la 
confidencialitat, els
municipis amb menys 
de 5 observacions es 
representen amb valor 0

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Francisco Puig Blanco
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11 
Treballadors/es afiliats 
a la Seguretat Social 
en la indústria del tèxtil 
de la Comunitat Valenciana 
2021

En la figura cartogràfica es mostra la distribució espacial de les 
persones afiliades en la indústria tèxtil i confecció en la Comunitat 
Valenciana en el segon trimestre de 2021: unes 20.000 persones. 
La indústria tèxtil és present en les tres províncies, però d’una for-
ma molt heterogènia, ja que mentre en la de Castelló (al voltant 
del 8% del total) té una presència significativa només a la comarca 
de la Plana Alta, en les altres dos províncies, València (44%) i Ala-
cant (48%), aquesta s’aglomera principalment en les denominades 
Comarques Centrals Valencianes. A més, d’aquest marc geogràfic 
destaquen les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida, 
perquè concentren al voltant del 40% de l’ocupació tèxtil valencià. 
Destaquen les ciutats d’Alcoi, Banyeres de Mariola, Cocentaina, 
Crevillent, Elx i Ontinyent. 

En el requadre ampliat del mapa, es pot observar que, d’acord amb 
la seua proximitat geogràfica i empleats, aquests municipis i altres 
confrontants conformen un territori conegut com el Clúster Tèxtil 
d’Alcoi-Ontinyent. L’epicentre d’aquest és la localitat d’Ontinyent. 
Això últim és pel fet que, a més de la seua rellevància econòmi-
ca, s’hi localitzen dos importants institucions de la indústria: AITEX 
(Institut Tecnològic del Tèxtil) i ATEVAL (Associació d’Empresaris 
Tèxtils de la Comunitat Valenciana) així com una important activitat 
en altres sectors relacionats i afins.

Durant els últims 20 anys la indústria tèxtil espanyola ha patit impor-
tants processos de deslocalització industrial i tancaments a causa 
de la crisi financera de 2008 i l’increment de la competència interna-
cional provinent de països asiàtics, conseqüència de la globalització. 
Com a resultat d’això s’ha produït un important ajust demogràfic 
(s’han tancat al voltant del 50% de les empreses) i una 
redistribució espacial de la indústria tèxtil, que ha sigut 
visible tant a nivell nacional com autonòmic. 

A escala espanyola, el reajustament patit en el tèxtil va-
lencià ha sigut menys dramàtic i com a resultat d’això 
li ha permés posicionar-se, al costat del català, com a 
colíder a Espanya, en aglutinar al voltant d’un 32% de 
l’activitat tèxtil. A nivell regional s’ha fet visible el feno-
men que la majoria de les empreses supervivents eren 
aquelles que estaven localitzades al voltant de l’esmen-
tat clúster i que estaven molt interconnectades produc-
tivament i especialitzades en el tèxtil per a la casa i el 
tèxtil tècnic.

El procés productiu de la indústria tèxtil-confecció com-
prén el conjunt de tasques que comença amb el tracta-
ment i producció de fibres naturals o artificials, per a la 
seua transformació en teixits, que després es conver-
tiran en una àmplia gamma de manufactures intermè-

dies o finals. En el cicle productiu del tèxtil és possible identificar 
una gran varietat i amplitud de processos productius que inclouen 
l’obtenció dels inputs, transformació i generació de productes. El 
cicle conegut com a input està format per aquelles activitats prè-
vies a la de fabricació dels productes tèxtils i inclou l’elaboració de 
les fibres, la química i la maquinària. L’intermedi o transformador té 
com a finalitat la fabricació i ennobliment dels teixits tèxtils a través 
de les operacions de filatura, la teixidura i acabats. El tercer cicle és 
el de la confecció, que són els encarregats de transformar el teixit 
en un output o producte final. D’aquest procés s’obté una gran am-
plitud de productes finals com ara les peces i vestuari, tèxtil per a la 
casa i altres aplicacions tèxtils. 

El subsector tèxtil de les peces de vestuari és, segons xifres de 
negoci, el més important en el global d’aquesta indústria, però tam-
bé el més intensiu en mà d’obra, contaminació i sensibilitat a la 
competència internacional. D’altra banda, el subsector de la casa i 
decoració (catifes, tovalloles, llençols, cortinetes i cortines, roba de 
llit o cuina, així com altres articles de moblatge) i el d’altres aplica-
cions o tèxtil-tècnic (productes d’ús tècnic, industrial i sanitari) són 
els que requereixen una major I+D i coneixements i són els que 
han experimentat el creixement més important en els últims anys, 
especialment durant la crisi de la COVID-19. 

En definitiva, la indústria tèxtil és una important font d’ocupació a 
nivell autonòmic, i està repartit geogràficament de manera hetero-
gènia. La seua positiva, evolució i configuració espacial és fruit de la 
tradició i l’especialització productiva en aquells subsectors més inten-
sius en capital i innovacions com ara el tèxtil per a la casa i el tècnic.

Alcoi, centre industrial alacantí, referent de la indústria del tèxtil • Foto: Estepa
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% D’AFILIATS EN LA 
SEGURETAT SOCIAL 
EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARI
SOBRE EL TOTAL 
D’AFILIATS

Per restriccions 
derivades del secret 
estadístic i la 
confidencialitat, els
municipis amb menys 
de 5 observacions es 
representen amb valor 0

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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12 
Treballadors/es afiliats 
a la Seguretat Social 
en la indústria agroalimentària 
de la Comunitat Valenciana 
2021

La figura cartogràfica mostra la distribució dels afiliats a la Seguretat 
Social en el sector agroalimentari corresponent al segon trimestre 
de 2021, a escala municipal i comarcal. Segons l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE), es considera afiliat a la Seguretat Social a la 
persona que està donada d’alta en la Seguretat Social, bé siga per 
compte d’altri amb un contracte de treball remunerat o per compte 
propi, en el període de referència. Aquest indicador es considera 
que és conjuntural i procedeix dels registres administratius del Mi-
nisteri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

El sector agroalimentari inclou el sector agrari, la indústria alimen-
tària i el sector serveis al medi ambient, representat en el Codi 
Nacional d’Activitats Econòmiques CNAE, en les següents moda-
litats: CNAE 01: agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 
amb aquestos, CNAE 02: silvicultura i explotació forestal, CNAE 
03: pesca i aqüicultura, CNAE 10: indústria de l’alimentació, CNAE 
11: fabricació de begudes, CNAE 12: indústria del tabac, CNAE 36: 
captació, depuració i distribució d’aigua, CNAE 37: recollida i tracta-
ment d’aigües residuals, CNAE 38: recollida, tractament i eliminació 
de residus; valorització, i CNAE 39: activitats de descontaminació i 
altres serveis de gestió de residus.

En el mapa es representa la localització a nivell municipal, del total 
d’afiliats en la Seguretat Social en el sector agroalimentari. S’observa 
com la indústria agroalimentària es troba molt arrelada en el terri-
tori, ja que en la totalitat de les comarques s’observa una presèn-
cia important d’aquesta indústria. La distribució geogràfica dels afi-
liats a la Seguretat Social posa de manifest que aquesta indústria 
té una presència important a les comarques de l’interior, on la res-
ta de sectors industrials tenen una presència esporàdica. És el cas 
de la comarca dels Ports, situada en el nord-oest de la província de 

Castelló i la resta de comarques de l’interior, com l’Alt Millars, 
la Plana d’Utiel-Requena i l’Alt Vinalopó, entre altres. Es tracta 
d’una modalitat d’indústria que mostra un alt potencial per a re-
activar aquells municipis que es troben en risc de despoblació; 
a més, en algunes comarques la seua distribució aconsegueix 
més d’un municipi, la qual cosa suposa l’existència de xarxes 
supramunicipals que generen efectes espacials que permeten 
dinamitzar els fluxos de població i la generació d’ocupació. En el 
cas de les comarques del litoral, amb una estructura industrial 
més diversa i amb major nombre d’afiliats a la Seguretat Social, 
també constitueix un indicatiu de la capacitat competitiva que 
ostenta la indústria agroalimentària en la Comunitat Valenciana. 
Destaca la gran concentració que existeix a la comarca del Baix 
Segura, relacionada amb una potent agricultura comercial, de 
base exportadora.

D’aquesta manera la indústria agroalimentària es caracteritza 
per un fort arrelament en territoris rurals i de l’interior, per la 

qual cosa el procés de desenvolupament territorial està lligat en gran 
manera a ella. Es tracta d’una mena d’indústria que crea ocupació i 
facilita l’articulació de xarxes de participació social. A aquest desen-
volupament contribueixen els distintius de qualitat agroalimentària 
(Indicació Geogràfica Protegida IGP, Denominació d’Origen Protegi-
da DOP, etc.) que incrementen el valor del territori; aquests segells 
de qualitat permeten connectar processos de producció amb pro-
cessos de consum, espais rurals amb urbans, dinàmiques socials 
vinculades als moviments de població amb moviments d’ocupació. 
Al voltant de la indústria agroalimentària es genera una economia 
de proximitat determinada a partir de les relacions de complemen-
tarietat amb altres sectors com el turístic. El turisme gastronòmic, 
els productes alimentosos i les especialitats culinàries es conver-
teixen en activitats dinamitzadores del territori, amb capacitat per a 
crear ocupació i fent més atractiu el medi rural a la població.

Cellers Torre Oria, a Requena • Foto: Estepa

Museu de la Mel, a Montroi, a la Ribera Alta • Foto: Estepa



13. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social en la indústria del metall de la Comunitat Valenciana. 2021

Font: Elaborat a partir de les dades de la Seguretat Social • Temàtica: Afiliats metall 2021 T2 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

% D’AFILIATS EN LA 
SEGURETAT SOCIAL 
EN EL SECTOR METALL
SOBRE EL TOTAL 
D’AFILIATS. EXCLOU
SECTORS CNAE 29 i 30

Per restriccions 
derivades del secret 
estadístic i la 
confidencialitat, els
municipis amb menys 
de 5 observacions es 
representen amb valor 0

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja



185

LA
 IN

D
Ú

ST
R

IA
 V

A
LE

NC
IA

NA

Joan Sanchis i Muñoz
Universitat de València

13 
Treballadors/es afiliats 
a la Seguretat Social 
en la indústria del metall 
de la Comunitat Valenciana 
2021

A la figura cartogràfica adjunta podem observar la distribució espa-
cial per municipis i comarques dels ocupats al sector de la metal·lúr-
gia al territori valencià. Una vegada més, la informació s’elabora a 
partir de les dades d’afiliació al sistema de la Seguretat Social, que 
ens permeten identificar amb fiabilitat el nombre de persones do-
nades d’alta en els codis de cotització corresponents a les activitats 
pròpies del sector. En aquest cas però, excloem dues seccions del 
Codi Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), ambdues relacio-

nades amb les indústries de la fabricació de vehicles i d’altres mit-
jans de transport. Aquesta exclusió es realitza amb el propòsit d’aï-
llar el sector de la metal·lúrgia pròpiament dit d’altres sectors amb 
una gran dimensió econòmica i laboral que utilitzen abundantment 
el metall com a matèria primera en els seus processos productius, 
com és el cas de la indústria de l’automòbil.

Abans que res però, concretem l’abast d’allò que considerarem 
indústria del metall. Es tracta d’un conjunt d’activitats i processos 
productius orientats a la transformació dels metalls en productes 
molt diversos. Aquests poden actuar sovint com a components in-
termedis d’altres productes, per exemple mecanismes, construc-
cions o motors, però també poden ser productes acabats, com ara 
electrodomèstics, envasos o estris metàl·lics de tota mena. Així les 
coses, ens trobem davant d’un sector econòmic d’una gran com-
plexitat i diversitat, on la inversió tecnològica i el coneixement de 
les tècniques de transformació metal·lúrgica resulta fonamental. 

El mapa permet distingir les àrees geogràfiques valencianes on el 
sector del metall comptava amb un major nombre d’afiliats al siste-
ma de la Seguretat Social durant el segon trimestre de l’any 2021. 
Com podem observar, els cercles d’una major dimensió es troben 
bàsicament en cinc ubicacions singulars on la presència del sector 
industrial en el seu conjunt és també ben notòria. Parlem de les 
àrees pròximes a Castelló de la Plana, les comarques del Camp de 
Túria i del Camp de Morvedre, la Ribera Alta, la Vall d’Albaida i el 
Comtat, i finalment la conurbació Alacant-Elx. 

En aquest sentit, la cartografia ens permet esbossar dues con-
clusions a primer cop d’ull. D’una banda que l’activitat del sector 
del metall és major allà on la indústria en el seu conjunt té un pes 
econòmic rellevant (segurament, degut als efectes d’arrossega-
ment). D’altra banda, que el major nombre d’ocupats s’ubica en 
les proximitats dels entorns urbans, cosa lògica si tenim en comp-
te que estem representant el volum total de persones treballa-
dores del sector i no la proporció sobre el conjunt de persones 
ocupades.

Per concloure, cal destacar que la indústria del metall constitueix 
en bona mesura la columna vertebral d’una gran varietat d’activitats 
de caràcter industrial que suposen un volum molt important de la 
producció econòmica i de l’ocupació al territori valencià. No obs-
tant això, el sector es troba actualment immers en tota una sèrie 
de transformacions que condicionaran el seu futur més immediat, 
com ara l’escassetat de treballadors altament qualificats, les dificul-
tats per abordar inversions en matèria d’innovació o la necessitat 
d’interioritzar els costos mediambientals que les seues activitats 
comporten.

Antic Alt Forn de la indústria siderúrgica en el Port de Sagunt.
Símbol del sector siderúrgic-metal•lúrgic valencià del segle XX • Foto: Pep Pelechà
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La peculiaritat de la indústria química de la Comunitat Valenciana ve 
marcada per la multitud d’especialitats que el sector aglutina i que 
es corresponen amb la posició que el producte químic ocupa en la 
cadena de valor en la qual s’integra. Així, i repartit pel conjunt de la 
Comunitat Valenciana trobem indústria química especialitzada en la 
fabricació de pintures i vernissos relacionats amb la construcció i el 
sector del moble, en segments relacionats amb productes destinats 
a control de plagues propis de l’agricultura, química farmacèutica, 
perfumeria, resines, tints específics destinats al sector tèxtil i d’es-
tampació, així com empreses responsables de gestió de productes 
químics i al servei d’indústries relacionades amb l’alimentació, en-
tre altres segments d’activitat. D’aquesta manera, el sector químic 
mostra rellevància en zones com són les tres capitals de província, 
les comarques valencianes de l’Horta Nord, l’Horta Sud, Camp de 
Túria i la Foia de Bunyol, el municipi alacantí d’Alcoi i, en el nord de 
Castelló, Benicarló a la comarca del Baix Maestrat amb creixement 
recent de la indústria química.

Al costat d’aquesta amalgama d’especialitats presents al llarg del 
territori valencià, destaca la concentració existent a les comarques 
de Plana Alta, Plana Baixa i l’Alcalatén de la indústria química de 
fabricació de frites, esmalts i colors ceràmics que per la seua impor-
tància mereix un esment específic. La rellevància d’aquesta espe-
cialitat química i el grup d’empreses en el qual se sustenta 
radica en aspectes com la concentració geogràfica en l’es-
pai del districte industrial de la ceràmica de Castelló. La in-
dústria de frites ocupa, dins del conjunt del sector ceràmic, 
una posició de lideratge tecnològic i, en aquest sentit, és 
responsable de facilitar els coneixements i mitjans tècnics 
necessaris per a alguns dels principals desenvolupaments 
tecnològics del clúster ceràmic. Es tracta de plantes de 
producció amb una grandària que oscil·la entre els 200 i 
800 treballadors, amb un total sectorial de 4.000 ocupa-
cions, amb un alt component d’I+D+i que constitueixen un 
segment d’activitat competitiu a nivell internacional amb 
filials repartides per altres zones productores de ceràmica. 

El desenvolupament de la indústria de frites ha anat en pa-
ral·lel amb la fabricació de taulells com a principal sector de 
destinació dels seus productes, la qual cosa explica la con-

centració espacial en municipis com ara Onda, Almassora, Vila-real 
o Vilafamés entre altres. Sobre aquesta activitat, cal assenyalar que 
gràcies a la seua important aposta per la innovació i el desenvolupa-
ment de la tecnologia d’impressió industrial inkjet, aquest subsec-
tor està creixent en xifra de negoci en altres sectors no ceràmics, 
com és el cas del tèxtil, ampliant d’aquesta manera el seu potencial 
de desenvolupament futur.

La implicació territorial de la indústria química, i especialment la pro-
ducció de frites, s’assenyala com un element a destacar, juntament 
amb la presència i expansió de la indústria ceràmica, el paper des-
envolupat per la universitats i centres d’investigació, i en concret de 
la Universitat Jaume I i de l’Institut de Tecnologia Ceràmica.

El desenvolupament futur de la indústria química es troba unit a 
la necessitat d’aportar solucions als requisits mediambientals i els 
que exigeixen garanties de seguretat en l’ús dels seus productes, 
i al repte que suposa comptar amb treballadors especialitzats en 
aquest sector. La demanda de treballadors qualificats per part de la 
indústria ha contribuït a una major oferta de places en graus mitjans 
de formació professional en química, la qual cosa indubtablement 
suposa confiança en les seues oportunitats de futur i un suport ins-
titucional al sector.
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Polígons i zones industrials 
de la Comunitat Valenciana

L’estreta vinculació entre la localització del sòl industrial i el grau 
d’accessibilitat és el fet que explica la seua concentració al llarg dels 
principals eixos viaris, o en les proximitats dels ports i aeroports. 
Així mateix, aquesta localització del sòl està molt condicionada pel 
sistema urbà, de manera que es produeix un cert equilibri entre el 
lloc de residència i el de treball amb l’objectiu de possibilitar els 
desplaçaments més curts i afavorir l’ús del transport públic i dels 
mitjans no mecanitzats.

A vegades, es requereix de sòl industrial que permeta la transfor-
mació de productes in situ, per la qual cosa trobem zones amb sòl 
industrial aïllat, a vegades de caràcter supramunicipal, disposat de 
xicotetes instal·lacions de transformació industrial i artesanal de 
productes.

La Llei 14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promo-
ció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana classifica 
les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, atenent les seues 
dotacions i als serveis que ofereixen, en tres categories: àrea in-
dustrial bàsica, àrea industrial consolidada, i àrea industrial avança-
da. Es consideren per ofici com àrees industrials bàsiques aquelles 
àrees industrials que complisquen amb els requisits i serveis bàsics 
que establisquen el planejament i la normativa urbanística i local 
aplicable per a l’ús industrial. Perquè siga considerada àrea conso-
lidada, a més de complir amb les exigències del nivell bàsic, hauria 
d’haver-se constituït com a Entitat de Gestió i Modernització (EGM), 

i tindre almenys set dotacions d’entre dotze 
que estableix aquesta llei, algunes d’aques-
tes de caràcter obligatori. Finalment, el nivell 
avançat s’aconsegueix complint l’exigit per a 
ser àrea consolidada i altres nou serveis d’una 
relació de dènou reflectits en la citada llei. 

La Comunitat Valenciana compta amb 630 po-
lígons industrials amb una extensió total de 
184.488.899 m², el 0,79% respecte a la seua 
superfície total.
La província de Castelló disposa de 39,9 mi-
lions de metres quadrats de sòl industrial 
que representa el 21,65% del total de la Co-
munitat. Se situen 121 concentracions em-
presarials, en 48 municipis. destaquen les 
comarques de la Plana Baixa i la Plana Alta 
que concentren el 87% de la superfície dels 
polígons de la província.

La província de València compta amb 90,9 
milions de metres quadrats que suposen el 
49,3% del total de la Comunitat. Se situen 

355 concentracions empresarials en 165 municipis. Destaquen, per 
percentatge de sòl industrial a la província les comarques de l’Horta 
(34,2%), la Ribera Alta (12%) i el Camp de Túria (9,24%).

La província d’Alacant compta amb 53,6 milions de metres qua-
drats de sòl industrial que representen el 29,08% de la superfície 
industrial de la Comunitat Valenciana. Aquest sòl es troba en 77 
municipis que contenen 174 polígons, més de la meitat de la seua 
superfície a la província els concentren les comarques de l’Alacantí 
(36,7%) i el Baix Vinalopó (15,3%).

Sòl industrial: polígons a Onda, la Plana Baixa • Foto: Estepa
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Béns d’Interés Cultural 
i Béns de Rellevància Local 
de la Comunitat Valenciana

En l’actualitat es constata que el turisme s’ha convertit en un factor 
clau per a la promoció de la cultura i viceversa, perquè l’anomenat 
turisme cultural és un fenomen social que no ha parat de créixer en 
els últims anys, aconseguint xifres rècord en la Comunitat Valen-
ciana en 2019. Només la pandèmia ha detingut aquest creixement 
temporalment, que de nou cobrarà impuls a mesura que la situació 
sanitària millore. A aquest auge ha contribuït en gran manera la im-
portància que ha adquirit la posada en valor del patrimoni, material 
i immaterial, cultural i, fins i tot, natural, perquè està demostrat que 
tot element patrimonial que rep una posada en valor adequada es 
converteix en recurs dotat d’atractiu turístic amb el consegüent be-
nefici per al desenvolupament de la localitat i de la comarca que 
l’acull. En alguns casos fins i tot aquests recursos es converteixen 
en productes turístics. 

El panorama actual de la realitat turística en la Comunitat Valenciana 
denota un clar binomi entre la supremacia del model de sol i platja 
enfront del protagonisme cada vegada major de l’anomenat turis-
me d’interior, en el qual la promoció del patrimoni cultural i natural 
resulta decisiva per a atraure l’interés turístic en territoris allunyats 
de la costa mediterrània; i és que les terres del litoral i de l’interior 
constitueixen àmbits molt diferents quant a característiques geo-
morfològiques, poblacionals, paisatgístiques i també com a recur-
sos turístics. Aquesta circumstància afavoreix que la diversificació 
de l’oferta turística siga un factor clau a l’hora de proporcionar més 
oportunitats a la sostenibilitat i a la redistribució de la riquesa, espe-
cialment en les zones despoblades d’interior. 

Aquest panorama queda reflectit en el mapa que mostra la dis-
persió en la Comunitat Valenciana de béns immobles declarats Bé 
d’Interés Cultural (BIC) i Bé de Rellevància Local (BRL). Com pot 
apreciar-se, les tres províncies reuneixen un important volum de 
patrimoni immoble que es distribueix pel territori, en cadascuna 
de les seues comarques amb diferèn-
cies derivades de diversos factors d’ín-
dole geogràfica, històrica, estratègica, 
econòmica, etc. En el cas dels béns de-
clarats BIC, la figura més nombrosa és 
la de monument amb un total de 1.015 
elements, amb una major presència a 
la província de València, 412 elements, 
seguida de Castelló amb 314 i 289 a la 
d’Alacant. El poder d’atracció exercit per 
les capitals determina una major concen-
tració de béns declarats com BIC amb 
la ciutat de València al capdavant, amb 
60. La Zona Arqueològica constitueix la 
segona modalitat en importància amb 
784 elements distribuïts pel territori de 
la Comunitat Valenciana, amb 335 a la 
província de Castelló, 240 a la de Valèn-
cia i 209 a la d’Alacant. Les declaracions 

de Conjunt Històric compten amb 14 a la província de Castelló, 10 a 
la d’Alacant i 8 a la de València, mentre que 5 jardins posseeixen la 
categoria de Jardí Històric, 3 a Alacant i 2 a València.

Pel que fa als béns declarats Bé de Rellevància Local (BRL), la Co-
munitat Valenciana compta amb 2.090 declaracions de Monument 
d’Interés Local (MIL), dels quals 897 corresponen a la província de 
València, distribuïts en 155 municipis; 622 a la d’Alacant, integrats 
en 134 municipis i 571 a la de Castelló, repartits en 134 localitats. 
Quant als immobles que, per la seua entitat, poden ser considerats 
Espai Etnològic d’Interés Local (EEIL), la Comunitat Valenciana pos-
seeix 2.594 declaracions, de les quals 1.243 corresponen a València, 
distribuïts en 154 municipis, 693 a la de Castelló, dispersos en 93 
municipis i 658 a la província d’Alacant, repartits en 83 poblacions. 
Per part seua, la distribució de declaracions com a Nucli Històric 
Tradicional (NHT) suma un total de 87 per a tota la Comunitat Valen-
ciana, dels quals 39 es disseminen per la província de València, 18 
d’ells en la seua capital i altres 18 en la seua àrea metropolitana, 29 
a la província d’Alacant, repartits en 26 municipis, i 19 a la de Caste-
lló, dispersos en 17 municipis. Pel que fa al patrimoni arqueològic, 
hi ha 495 declaracions d’Espai de Protecció Arqueològica (EPA) dels 
quals 210 corresponen a la província d’Alacant, distribuïts en 24 
municipis; 156 a la de Castelló, repartits en 27 municipis i 129 a la 
de València, disposats en 16 municipis. 

Aquestes xifres revelen l’enorme potencial que posseeix la Comu-
nitat Valenciana en termes d’oferta turística cultural. Es tracta d’una 
activitat d’oci cada vegada més demandada, tant pel turisme proce-
dent de l’exterior, com pel de origen nacional. Correspon als agents 
socials locals potenciar i diversificar aquesta oferta per l’oportunitat 
que representa per al desenvolupament local i de manera particular 
per a bon nombre de municipis valencians que formen part del que 
hui dia es coneix com a Espanya despoblada. 

Castell de Cofrentes, en la confluència del riu Cabriel en el riu Xúquer. Referent patrimonial del Valle de Cofrentes-Ayora • Foto: Estepa
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2 
Festes reconegudes 
per l’Administració de l’Estat 
i Festes d’Interés Turístic 
de la Comunitat Valenciana 
2021

La festa és una de les identitats de l’ésser humà. La capacitat de 
gaudir, organitzar i socialitzar a través de l’activitat col·lectiva lúdica 
i commemorativa és especialment un dels senyals d’identitat del 
poble valencià. Som un poble, tant en les terres que són banyades 
pel Mare Nostrum, com aquelles que s’assenten a les muntanyes i 
planes d’interior, que viu el calendari anual esguitat de moments de 
celebració, xerinola, de rememoració, però també de recolliment i 
emoció i trobada. 

Entre les festes de la nostra Comunitat més destacades es troben 
aquelles que pels seus valors i característiques han sigut declara-
des d’una banda, Patrimoni Cultural de la Humanitat i, d’altra banda, 
aquelles d’Interés Turístic tant Internacional com Nacional i de la 
Comunitat Autònoma.

Destaquen les festes que formen part del Patrimoni Cultural Im-
material de la Humanitat com ara les Falles de València, el Misteri 
d’Elx i la Festa de Mare de Déu de la Salut d’Algemesí. Eren festes 
reconegudes pel seu valor i interés turístic. Però donades les seues 
especials característiques van ser declarades Patrimoni de la Hu-
manitat o Patrimoni Mundial. Ens referim a unes característiques 
patrimonials pels seus valors simbòlics, històrics, artístics i socials. 

Algunes altres festes són reconegudes per l’estat espanyol com 
d’Interés Internacional, Nacional o simplement d’Interés Turístic. 
D’interés Turístic Internacional són el Misteri d’Elx i la Processó del 
Diumenge de Rams de la mateixa localitat; les Falles de València; 
els Moros i Cristians d’Alcoi; les Fogueres de Sant Joan a Alacant; 
el Certamen Internacional d’Havaneres i Polifonia de Torrevieja; la 
Tomatina de Buñol; els Moros i Cristians de la Vila Joiosa i de Cre-
villent; l’Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe; la Magdalena de 
Castelló; la Setmana Santa d’Orihuela i la de Crevillent; i la Fira de 
Tots Sants de Cocentaina. 

Les Festes d’Interés Turístic a nivell Nacional són les Setmanes 
Santes d’Alzira, Sagunt, Gandia, la Setmana Santa Marinera de 
València; la Festa de Moros i Cristians de Banyeres de Mariola, Bo-
cairent, Ontinyent, Villena, Elda, Festes de la Reconquesta de Mo-
ros i Cristians d’Orihuela; els Bous a la Mar de Dénia; les Festes 
Patronals en Honor de la Mare de Déu de l’Ermitana de Peníscola; la 
Fira d’Agost de Xàtiva; la Cavalcada dels Reis Mags d’Alcoi; els Es-
cacs Vivents de Xàbia; a la Vall d’Uixó les Festes patronals de Sant 
Vicent Ferrer i les Festes Patronals en Honor a la Sagrada Família i 
el Santíssim Crist; les Falles d’Alzira i Sagunt; les Festes Patronals 
de Segorbe; l’Anunci i el Sexenni de Morella; la Cordà de Paterna; 
les Festes Patronals en Honor a Sant Antoni Abat de Canals.

Les Festes d’Interés Turístic són la Fira i Festes de la Verema de 
Requena; la Festa de l’Arròs de Sueca; les Festes Hispanoàrabs en 
Honor de Sant Bonifaci de Petrer; el Misteri de la Passió de Monca-
da; la Passió de Callosa de Segura; els Moros i Cristians en Honor 
de la Mare de Déu de les Injúries de Callosa d’en Sarrià; les Falles 

de Gandia; els Moros i Cristians d’Olleria; les Festes de Moros i 
Cristians a Sant Hipòlit de Cocentaina; i les Danses de Guadassuar.

En l’actualitat la legislació estatal per al reconeixement de Festes 
d’Interés Turístic Nacional i Internacional pot consultar-se en BOE 7 
d’agost de 2019, Ordre ICT/851/2019, de 25 de juliol.

En la figura cartogràfica s’observa la distribució en cadascuna de les 
comarques mitjançant les diverses tipologies festives anteriorment 
enumerades. No obstant això, s’aprecia una disminució d’aquestes 
en comarques d’interior, especialment a les províncies de València 
i Castelló. La majoria de les festes que tractem, sense fer distinció 
de tipologies, s’assenten especialment a les comarques costane-
res, a la Ribera Alta, comarques de l’interior central (Costera, Vall 
Albaida, Alcoià-Comtat) i les de la Vall del Vinalopó. Aquesta dismi-
nució de les Festes d’Interés Turístic en zones d’interior està en 
directa relació amb els processos de despoblament. Les Falles són 
una de les festes més esteses; els municipis que planten Falles són 
90, la majoria a la província de València, set a Alacant i sis a Castelló; 
és una festa en clara expansió, igual que la de Moros i Cristians. 

Nit de la Cremà, Falles 2016. València • Foto: Armando Romero
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TIPOLOGIES

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

JORNADES GASTRONÒMIQUES
01. Jornadas gastronómicas de las setas, carnes y productos del otoño, itinerante, els Ports.
02. Jornadas de la Trufa, Morella.
03. Jornadas de la Cocina del Langostino, Vinaròs.
04. Jornadas gastronómicas de Sant Mateu.
05. Jornada de la Alcachofa, itinerante, Baix Maestrat.
06. Jornadas gastronómicas del Pulpo de Lonja, Peníscola.
07. Jornada de Arroz y Galeras, Peñíscola.
08. Jornadas gastronómicas Caragol Punxet y Langostino, Peñíscola.
09. Jornadas gastronómicas Sabors de l’Alt Maestrat, itinerante, Alt Maestrat.
10. Mostra de la Trufa Negra, itinerante, Alt Maestrat.
11. Jornadas gastronómicas de Alcossebre, Alcalà de Xivert.
12. Jornadas gastronómicas Apassiona’t de Torreblanca.
13. Festival Viniterrània de Benlloc.
14. Benlloch International Wine Meeting (BIWM), Benlloc.
15. Jornada de Setas y Carnes, itinerante, Alto Mijares.
16. Jornadas gastronómicas POP Castellón.
17. Jornadas gastronómicas de Arroz a Banda del Grao, Castelló de la Plana.
18. Jornada de la sardina y el boquerón, Castelló de la Plana.
19. Jornada gastronómica pulpo y sepia de Castelló.
20. Jornadas gastronómicas Arroceando Castellón, itinerante, provincia de Castelló.
21. Jornada del Suquet de Peix, Castelló de la Plana.
22. Onda Gastronómica, Onda.
23. Jornada gastronómica cocina de la Plana Baixa, Onda.
24. Jornades Gastronómiques de l’Olla de la Plana, Vila-real.
25. Jornadas gastronómicas del Pulpo y la Sepia, Borriana.
26. Jornadas gastronómicas del Alto Palancia, itinerante, 
      Alto Palancia.
27. Jornadas gastronómicas de el Puig.
28. Jornadas Gastronómicas TastArròs, València.
29. Valencia Meat Carnival, València.
30. Valencia Cuina Oberta Restaurant Week, València.
31. Turia Gastro Urbana, València.
32. Jornadas de los Platos de Cuchara, València.
33. Jornadas gastronómicas Menús Maiden CV, València.
34. Valencia Culinary Meeting, València.
35. Jornadas gastronómicas Arroces de Invierno, València (el Perelló).
36. Semana gastronómica Arroz a Banda en Dénia.
37. Semana gastronómica l’Olleta de Blat, Benimantell.
38. Jornadas de cuchara de Callosa d’en Sarrià.
39. Jornadas gastronómicas de Callosa d’en Sarrià.
40. Jornadas del Espárrago de Villena.
41. Jornadas gastronómicas Fruits de Tardor, Altea.
42. Jornadas gastronómicas Tierra y Mar, Finestrat.
43. Jornadas gastronómicas de Cocina Tradicional, Finestrat.
44. Jornadas de la Cuchara de Benidorm.
45. Jornadas de los Arroces de la Tierra, Benidorm.
46. Jornadas Gastronómicas y Culturales de Sax.
47. Mostra de Cuina Marinera de la Vila Joiosa
48. Jornada rural y gastronómica Arraigados, Petrer.
49. Mostra de cuina tradicional de el Campello.
50. Jornadas de la cuchara en Mutxamel.
51. Jornadas gastronómicas de Mutxamel.
52. Mostra de la Cuina de el Pinós.
53. Jornadas gastronómicas del Azafrán y la Uva, 
      Novelda.
54. Jornadas de los Platos de Cuchara, Alacant.
55. Alicante Gastronómica, Alacant.
56. Muestra de gastronomía de Aspe.
57. Jornadas Gastronómicas Ilici 2019, Elx
58. Semana gastronómica de la Ñora y el Langostino 
      de Guardamar del Segura.
59. Semana de la Cuchara, Torrevieja
60. Jornadas gastronómicas Torrevieja y el Mar.
61. Jornadas gastronómicas Sabores de Cuaresma, Pilar de la Horadada.

FIRES GASTRONÒMIQUES
01. Feria de la trufa, Morella
02. Feria del aceite de oliva virgen, Canet lo Roig
03. Feria del langostino, Vinaròs
04. Feria de la alcachofa, Benicarló
05. Feria de la cereza, Salzadella, la
06. Feria de la trufa, Benasal
07. Feria de la Almendra, Albocàsser
08. Feria de la “tomata de penjar”, Alcalà de Xivert
09. Fira Gastronómica de Alcossebre, Alcalà de Xivert
10. Feria del Vino, Useres,
11. Feria del Queso Artesano de Montanejos
12. Feria de la Manzana, itinerante, Rincón de Ademuz
13. Feria comarcal del Rincón de Ademuz, itinerante
14. Feria de los arroces de Castelló, Castelló de la Plana
15. Feria del vermut de Castelló, Castelló de la Plana
16. Feria del Aceite de oliva de la Sierra de Espadán, Higueras
17. Feria de la trufa y productos artesanos, el Toro
18. Feria de la cereza, Caudiel
19. Feria de la almendra, Benafer
20. Feria del aceite, Viver
21. Feria del aceite, Vall de Almonacid
22. Feria de la Miel, Eslida
23. Feria de la naranja, Nules
24. Feria del aceite Sierra de Espadán y Calderona, Altura
25. Feria del aceite, Segorbe
26. Feria del Dulce Artesanal, Casinos
27. Feria del Dulce artesano, peladillas y turrones, Casinos
28. Fira de la Carabassa, Bétera
29. Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de Requena, Requena
30. Mostra de Vinos y Alimentos de la Comunitat Valenciana, Valencia
31. Gastrónoma, Valencia
32. Feria Valenciana de la Miel, Montroi
33. Festa de l’Encisam, Alberic
34. Primer Corte de la Miel, Ayora
35. Fiesta gastronómica del kaki, Rotglà i Corberà
36. Fira Gastronòmica i artesana de Pinet, Pinet
37. D*ona Festival Gastronómico de Dénia, Dénia
38. Fira Gastronómica Intercultural, Pedreguer
39. Fira de productes gastronòmics i artesanals de Tàrbena
40. Feria gastronómica Gota de vida, Orxeta
41. Feria del Vino y la Alimentación de la Vega Baja, Torrevieja
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3 
Fires i jornades gastronòmiques 
de la Comunitat Valenciana

La geografia dels esdeveniments gastronòmics posa de relleu 
l’existència d’una presa de consciència local referent a l’acció 
col·lectiva entorn de recursos propis en els quals existeix un avan-
tatge competitiu rellevant. Organitzacions del mateix territori o ex-
ternes observen l’existència de valors gastronòmics associats a la 
història o actualitat de la gastronomia local amb capacitat per a ac-
tuar com a atractiu per a l’excursionisme i turisme i tenen la capa-
citat per a, de manera privada o publicoprivada, organitzar activitats 
de duració i amb fluxos de visitants molt variables. Amb l’extensió 
constant dels viatges i el turisme a la Unió Europea i la resta del 
món, és aquesta una singularitat territorial molt mediterrània en la 
qual un component cultural propi ha sigut advertit per residents 
estrangers com una oportunitat per a millorar el benestar personal 
a través del plaer i el gaudi associats a l’alimentació en companyia. 
I, d’aquesta manera, s’ha convertit en un factor destacat per a les 
economies i la creació d’ocupació en un gran nombre de municipis 
valencians.

Les trobades professionals són jornades generalment obertes al 
públic amb una duració normalment ajustada a les 24 hores. I són 
fires les trobades professionals amb una duració habitualment su-
perior a 24 hores i amb exhibicions, demostracions, degustacions i 
venda al públic. La diversitat de la dieta mediterrània (Patrimoni de 
la Humanitat des de 2010) i la seua manifestació en la gastronomia 
valenciana es tradueix en un mapa d’iniciatives locals que, en l’àm-
bit litoral, es concreta majoritàriament en els productes de la mar 
i les seues receptes amb major reputació exterior (llagostí, polp, 
sépia, suquet, arròs a banda) i, en l’àmbit interior, en els productes 
i les seues receptes procedents de l’agricultura i artesania agroali-
mentària de secà (oli, tòfona, ametla, bolets, cirera, safrà) i en molta 
menor mesura de la ramaderia o apicultura (formatge, mel). No obs-
tant això, tenen també una important presència les activitats amb 
un contingut més obert i genèric entorn de la dieta mediterrània i 
l’alta cuina. Cítrics i arròs són presents, com no pot ser d’una altra 
manera, però tampoc són la clau regional de l’activitat. 

Alhora, l’extensió de l’activitat a localitats amb grandàries i econo-
mies al seu torn molt diferents revela la condició eminentment cul-
tural de l’activitat. L’estil de vida valencià inclou la gastronomia en 
un lloc principal de la vida quotidiana i, com se sap, aquest és un fet 
excepcional en el món. La informació disponible mostra fins a quin 
punt el visitant nacional i internacional ha situat la gastronomia com 
a atractiu i motivació principal de la seua estada en la Comunitat 
Valenciana, quasi ja a l’altura del clima en importància. Així, podem 
comprovar que municipis en el més alt de la jerarquia regional ur-
bana o turística acullen aquesta classe d’esdeveniments (Castelló, 
Alacant, Elx, València, Benidorm, Torrevieja, Dénia), si bé són també 
freqüents en localitats per a les quals el recurs gastronòmic cons-
titueix una de les seues propostes més clares de valor econòmic i 
projecció exterior (Casinos, Ayora, Novelda, Requena). 

La major intensitat d’iniciatives té lloc en les àrees urbanes principals, 
a València, Alacant, Castelló i Benidorm-La Marina. En el cas de Cas-
telló capital i, sobretot, Benidorm-La Marina, el flux de visitants a les 
jornades i fires inclou amb un cert pes turistes regionals, nacionals i 
internacionals. Cal destacar sobretot la projecció turística de Dénia, 
Ciutat Creativa de la UNESCO precisament en Gastronomia. Però el 
territori més orientat a l’explotació dels seus avantatges competitius 
és l’interior de la província de Castelló, més el Racó d’Ademús, justa-
ment l’àrea amb major grau de ruralitat i economia agrària i més afec-
tada pels problemes de la despoblació i l’envelliment demogràfic. Si 
bé Morella i Segorbe actuen com els municipis de referència, són 
nombroses les localitats per a les quals aquests esdeveniments po-
den actuar com a mecanisme que atrau visitants per primera vegada 
i permet aconseguir resultats satisfactoris en la posterior fidelització 
com a excursionistes o turistes de població procedent del litoral o de 
les grans urbs, fins i tot en la projecció exterior del producte local, 
millorant així les exportacions. De fet, s’observa al llarg del temps 
que la perdurabilitat d’aquestes jornades i fires és major en els casos 
en què actuen coordinadament les entitats locals del sector agrari, 
agroalimentari, turístic i exportador, tant públiques com privades. 

Exemples de gastronomia valenciana • Foto: Estepa
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PLACES D’ALLOTJAMENT

TIPOLOGIES

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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4 
Places d’allotjament 
de turisme litoral 
de la Comunitat Valenciana

L’oferta en places d’allotjament turístic en el litoral segons tipolo-
gies d’allotjament ens permet identificar trets del turisme valencià. 
Les tipologies d’allotjament turístics es distribueixen en set catego-
ries: albergs, apartaments, càmpings, cases rurals, hostals, hotels 
i pensions. 

Segons la informació obtinguda del Portal Estadístic de la Comuni-
tat Valenciana és possible distingir tres tipus de comarques: (a) les 
que disposen de 126.636 places d’allotjament; (b) comarques que 
compten entre 50.000 i 126.636 places; (c) i les que disposen entre 
4.002 i 50.000 places.

La major concentració de places es produeix a les comarques del lito-
ral alacantí. En aquesta zona es troben les dos comarques amb més 
places. D’una banda, la comarca de la Marina Baixa en la qual s’em-
placen els municipis turístics de Benidorm i la Vila Joiosa i, de l’altra, 
la comarca de la Marina Alta, amb Dénia al capdavant. A continuació, 
se situen les comarques que xifren la seua oferta de places d’allotja-
ment entre 50 i 126 mil. En aquest nivell destaquen la comarca del 
Baix Maestrat, on se situa Vinaròs i Peníscola, la comarca del Baix Se-
gura (Orihuela), seguides per la comarca de la Plana Alta amb nuclis 
com la mateixa Castelló de la Plana, Benicàssim i Orpesa; la comarca 
de València, la Safor (Gandia), i l’Alacantí (Alacant). Tot plegat, aquest 
grup de comarques se situen al nord i sud de la Comunitat i en el lito-
ral central. El tercer grup de comarques que disposen entre 4 i 50 mil 
places, comprenen les comarques del Baix Vinalopó (Elx, Santa Pola), 
la Ribera Baixa (Cullera), seguides de les comarques de l´Horta Nord, 
el Camp de Morvedre, amb Sagunt i Canet d’en Berenguer, la comar-
ca de la Plana Baixa (Borriana), i tancant aquest grup, l’Horta Sud.

En suma, destaquen dos pols d’atracció turística en el nord del li-
toral alacantí, seguits per les comarques més sep-
tentrionals i meridionals de la Comunitat, València 
capital i la Safor, i l’Alacantí.

Per tipus d’allotjament, en el conjunt del territori 
els tres tipus més rellevants són els apartaments, 
els hotels, i els càmpings. El nombre de places en 
altres modalitats d’allotjament com ara cases ru-
rals, albergs, hostals i pensions, representen va-
lors mínims. Tan sols a València i l’Alacantí s’obser-
va una mínima presència de places d’aquestes dos 
últimes modalitats. 
En general, predomina l’oferta en apartaments que 
supera el 50% de les places (la Marina Baixa), ex-
cepte a la Plana Baixa i l’Horta Sud, on aquesta mo-
dalitat d’allotjament és la més baixa. Les comar-
ques amb més de 70% de places d’apartaments 
són la Marina Alta, el Baix Segura, l’Alacantí, i el 
Baix Maestrat.

Respecte a les places en hotels, les comarques on el seu pes és ma-
jor són l’Horta Sud, amb el 75% de les seues places en aquesta mo-
dalitat, seguida per València, la Marina Baixa i L’Horta Nord. En suma, 
la major proporció de places en hotels es localitza en l’àrea de Valèn-
cia, en les seues tres comarques, juntament amb la Marina Baixa.

Quant a places en càmpings, la major proporció es produeix al Baix 
Vinalopó, la Ribera Baixa i la Plana Baixa. 

Crida l’atenció que en les dos comarques amb major nombre de 
places s’observa un model oposat. D’un costat, la Marina Baixa es 
caracteritza per posseir el major nombre de places d’hotels, si bé 
el 50% de les seues places són d’apartaments. D’un altre, la Mari-
na Alta que posseeix més places d’allotjament en apartaments; en 
aquest cas hotels i càmpings són residuals.

A la llum dels comentaris anteriors, poden extraure’s les següents 
conclusions: (a) el major pes de l’oferta es localitza en el nord del 
litoral alacantí; (b) el segon bloc de comarques es distribueix espa-
cialment en tres clústers: un clúster al nord de la Comunitat integrat 
per les comarques del Baix Maestrat i la Plana Alta; un altre central, 
integrat per València i la Safor; i un tercer clúster al sud amb una 
comarca, el Baix Segura; (c) l’oferta predominant de places es co-
rrespon amb els apartaments que és la majoritària en la totalitat del 
litoral; (d) el significat de l’hostaleria és rellevant en dos clústers: 
l’àrea de València i la Marina Baixa. 

Les causes d’aquest escenari són múltiples, però conflueixen en la 
identificació dels dos models turístics de la Comunitat, el turisme 
vacacional amb pes important del residencial, i el focus de turisme 
urbà i de negocis, vinculat a l’àrea de València.

Benidorm • Foto: Miguel Lorenzo
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Font: Elaborat a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, 2020 • Temàtica: Turisme d’interior • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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5 
Places d’allotjament 
de turisme d’interior 
de la Comunitat Valenciana

L’oferta en places d’allotjament turístic a l’interior segons tipologies 
d’allotjament facilita la identificació de trets del turisme valencià en 
territoris de l’interior (no litorals).

Segons la informació obtinguda del Portal Estadístic de la Comuni-
tat Valenciana és possible classificar les comarques en funció del 
nombre de places d’allotjament de la següent manera: (a) les que 
disposen de més de 3.300 places d’allotjament; (b) comarques que 
compten entre 1.000 i 3.300 places d’allotjament; (c) les que dispo-
sen entre 451 i 1.000 places.

La primera conclusió de la figura cartogràfica de l’oferta és l’escàs 
significat del turisme a l’interior en comparació amb el litoral. En 
efecte, cap comarca posseeix major nombre de places que les co-
marques del litoral.

La major concentració de places de turisme d’interior es produeix a 
les comarques de l’interior de Castelló. En aquest territori es troben 
les dos comarques amb més places, la comarca de l’Alt Palància i 
L’Alt Maestrat. Cal recordar que en el cas del turisme de litoral el 
major nombre de places es produïa en el sud de la Comunitat, més 
concretament, en el nord del litoral de la província d’Alacant. Mal-
grat aquesta dualitat, cal assenyalar que el litoral del nord de la Co-
munitat posseeix més places al litoral que a l’interior. A continuació, 
un segon grup de comarques que posseeixen entre 1.000 i 3.300 
places d’allotjament, entre les quals es troben la Vall d’Albaida, la 
Serrania, la Canal de Navarrés i la Plana. Es tracta d’un conjunt de 
comarques caracteritzades per ser pròximes entre si: la Serrania 
amb la Plana d’Utiel-Requena i la Canal de Navarrés amb la Vall 
d’Albaida. Al seu torn, la Serrania i la Plana se situen espacialment 
pròximes a una de les dos comarques de major pes: l’Alt Palància.
De l’anàlisi dels dos grups de comarques més rellevants es poden 
extraure les següents conclusions: (a) l’àrea amb major nombre de 
places se situa entre el sud de l’interior de la província de Castelló 

i l’interior nord i oest de la província de València. Aquestes comar-
ques i parcialment les seues comarques limítrofes conformen una 
àrea amb forma d’arc, amb centre a València, que mostren un anell 
interior d’oferta turística rellevant en turisme d’interior; (b) la se-
gona gran àrea de places de turisme d’interior se situa a l’interior 
nord de Castelló, amb l’Alt Maestrat i el complement de la comarca 
dels Ports; (c) hi ha una certa relació entre, a major distància de la 
comarca amb el litoral, major sol ser el nombre de places oferides. 
Aquesta última conclusió ens mostra quin és el paper de comple-
mentarietat en termes de turisme entre les comarques o bé el seu 
paper com a destinacions d’excursionistes.

De l’anàlisi per tipus d’allotjament es poden extraure les següents 
conclusions. En primer lloc, com més pròxima està la comarca als 
grans nuclis de població, generalment situats en la costa, major és 
el pes dels apartaments. En segon lloc, a les comarques amb ma-
jor oferta, destaca el pes dels càmpings. No obstant això, el pes 
d’aquesta modalitat disminueix com més a l’oest se situen les co-
marques. En tercer lloc, el pes de les places en hotels mostra una 
gran heterogeneïtat. Així, mentre en algunes comarques posseeix 
un cert pes, com ara l’Alt Maestrat, els Ports, l’Alt Millars, la Plana, 
i la Vall de Cofrents-Aiora, en unes altres és molt baixa com ara a 
la Serrania, la Canal de Navarrés o la Vall d’Albaida. Finalment, en 
general destaquen les cases rurals en unes certes comarques com 
ara els Ports, l’Alt Maestrat, la Serrania, la Canal de Navarrés, i la 
Vall d’Albaida.

En suma, l’oferta de places turístiques a l’interior es caracteritza per 
posseir un escàs significat sobre el total, es concentra més a les 
comarques castellonenques seguits pel centre de la Comunitat Va-
lenciana conformant un anell interior, i amb varietat d’allotjaments 
en funció de la distància als nuclis de major població, localitzats en 
el litoral.

Bocairent, a la Vall d’Albaida, és una destinació turística d’interior, de gran atractiu • Foto: Miguel Lorenzo

Sant Mateu, en el Maestrat, compta amb una xarxa de senderes 
que milloren la seua oferta turística • Foto: Miguel Lorenzo
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6 
Municipis turístics 
de la Comunitat Valenciana

La distribució dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana, 
per comarques i nuclis urbans més importants, permet la identifica-
ció de característiques del turisme valencià. La Comunitat Valencia-
na compta amb una espessa xarxa de municipis turístics, distribuïts 
en les tres províncies i en totes les comarques. No obstant això, 
s’observen unes certes àrees que no posseeixen municipis turístics. 

En relació amb els municipis del litoral, la totalitat dels municipis 
són municipis turístics, una prova més del major desenvolupament 
turístic del litoral. No obstant això, en els municipis situats a les 
comarques de l’interior, s’observen dos patrons diferents. D’un 
costat, un grup de comarques amb presència majoritària de mu-
nicipis turístics. D’altra banda, algunes comarques –poques– que 
posseeixen un menor volum de municipis turístics. La Ribera Alta 
destaca per això. 

De manera més detallada, de l’anàlisi territorial dels municipis tu-
rístics, es distingeixen diversos eixos caracteritzats per l’absència 
de municipis turístics. El primer eix territorial abraça la part central 
de la província de València (la Ribera Alta) i s’estén cap al sud-est 
travessant les comarques de la Vall d’Albaida, el Comtat, la Marina 
Alta i la Marina Baixa. Aquestes dues últimes comarques són les 
més importants quant a oferta turística de litoral, no obstant això, 
no ho són en el seu interior. El segon eix es desplega des de la part 
interior del Baix Maestrat cap al sud, en direcció a l’interior de la 
Plana Alta, l’Alcalatén, i l’Alt Millars. Finalment, s’observa un clúster 

compost pel sector occidental de les comarques del Vinalopó Mitjà 
i el Baix Vinalopó.

S’observa a més una combinació de municipis turístics del litoral i 
de l’interior. En la totalitat de les comarques de litoral hi ha munici-
pis turístics en la costa i altres d’interior: es dedueix que es com-
plementa un turisme de sol i platja amb excursionisme a destins 
d’interior d’aquestes comarques. Així, les principals ciutats com ara 
Alacant, Castelló i València ofereixen turisme urbà vinculat amb re-
cursos culturals i turisme de sol i platja.

La caracterització territorial dels municipis turístics exposada pos-
seeix importants implicacions en la gestió turística de cada desti-
nació, però també en les polítiques turístiques a nivell provincial 
i autonòmic. No obstant això, la diversitat de municipis tant en la 
localització com en el pes econòmic requereixen perfilar les diferèn-
cies entre municipis turístics en línia amb el Decret 5/2020 del Con-
sell que regula l’estatut del municipi turístic de la Comunitat.

En suma, de l’anàlisi dels municipis turístics es poden extraure les 
següents conclusions: (a) els municipis turístics s’estenen per la tota-
litat de la Comunitat reflectint l’important pes que posseeix el turisme 
des del punt de vista territorial, econòmic i d’ocupació a nivell local; 
(b) tots els municipis del litoral són municipis turístics; (c) a l’interior 
s’observen tant àrees amb denses xarxes de municipis turístics com 
unes altres sense municipis turístics, que se centren en dos eixos te-

rritorials: l’un des de la Ribera Alta 
fins a l’interior de la Marina Baixa i 
l’altre des de l’interior des del Baix 
Maestrat fins a l’Alt Millars; (d) els 
municipis més poblats, i especial-
ment les capitals de província, són 
municipis turístics.

En conseqüència, les implicacions 
per a la política turística a nivell au-
tonòmic han d’atendre la diferent 
situació per territoris i comarques; 
i tipus de destinacions. Així mateix, 
i especialment a les comarques 
d’interior, i donada l’oferta mínima 
d’allotjament, és aconsellable pro-
moure plans de desenvolupament 
turístic a escala supramunicipal, a 
nivell de mancomunitats. Aquests 
plans haurien de promoure la 
col·laboració entre municipis per 
a atraure inversió en recursos tu-
rístics i allotjament que al seu torn 
redunden en un major nombre de 
turistes.

València és un municipi turístic de primer ordre. El conjunt de la Ciutat d’Arts i les Ciències - CACSA -
constitueix un excel•lent reclam per als visitants • Foto: Miguel Lorenzo
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L’Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana que analitzava el període 
2014-2019 (Agència Valenciana de Turisme, 2019) previ a la pandè-
mia generada per la COVID-19, confirmava el creixement continuat 
i significatiu pes del sector turístic en l’activitat econòmica i l’ocupa-
ció. De fet, les xifres de 2019 suposaven un creixement encara su-
perior al ja experimentat en 2018, tancant cinc anys de creixement 
continu amb un increment mitjà anual del 7%. Des de 2016 desta-
cava el comportament de la demanda estrangera, en particular el 
turisme britànic, i l’avanç del francés i nòrdic.

Segons les últimes dades de Turisme Comunitat Valenciana (2021), 
la Comunitat Valenciana va ser el destí d’11.606.202 turistes re-
sidents a Espanya, que van realitzar 60.771.823 pernoctacions i 
van gastar 2.027,45 milions d’euros. Els residents a la Comunitat 
Valenciana (59,8%) i a Madrid (16,3%) són els que encapçalen el 
rànquing d’emissors a la nostra Comunitat, no sols en aquest pe-
ríode sinó en l’anterior (Taula 1). Per contra, són les comunitats de 
Balears (0,7%), Castella i Lleó (1.2%) i Andalusia (1,4%) les que 
menys turistes van enviar.

L’estada mitjana en el nostre territori del turisme resident a Espanya 
va ser de 5,2 dies sent el País Basc (11,0), Andalusia (9,3) Caste-
lla i Lleó (8,6) i Madrid (8,4) les que proporcionaven estades su-
periors. Per contra, les estades mitjanes inferiors eren de turistes 
provinents de C. Valenciana (4) i Castella-la Manxa (4,2). La despesa 
mitjana diària va ser de 33,4 euros, proporcionant les Illes Balears 
(53,5), Castella i Lleó (48) i Castella-la Manxa (47,1) les xifres més 
altes. Per contra, la Comunitat Valenciana (23,9), Aragó (38,7) i Ma-
drid (39,0) donaven les xifres més baixes.

En 2019 es van aconseguir xifres rècord en el nombre de viatges 
dels valencians en la Comunitat Valenciana (10,1 milions). En el con-
junt de 2020 la demanda ha minvat un 31,3% per incidència del 

COVID-19 mentre que, en augmentar l’estada mitjana, el descens 
del nombre de pernoctacions ha sigut més suau (-13,3%). L’anàli-
si mensual mostra com després del confinament es produeix una 
recuperació ràpida dels viatges, de manera que a l’agost es van su-
perar (8,8%) les xifres de 2019; cal destacar, de la mateixa manera, 
que el mes de setembre, encara que el nombre de viatges va ser 
inferior (-14,6%), es va incrementar el nombre de pernoctacions 
(25,7%); també es va incrementar de manera significativa el nom-
bre de pernoctacions a l’octubre (24,9%) i desembre (33,5%).

El comportament del consum turístic del turista resident a Espan-
ya ha patit les restriccions a la mobilitat imposada per a frenar el 
creixement del virus durant la pandèmia generada pel COVID-19. 
No obstant això, aquest impacte fou menor degut en part a la lliber-
tat de moviment dels valencians en la pròpia Comunitat, en contrast 
amb el que ha sigut el moviment entre comunitats i l’estranger. De 
fet, s’estima que s’ha produït un transvasament de part del consum 
turístic que es realitzava a altres comunitats i a l’estranger cap als 
destins de les tres províncies valencianes.

És obvi que la fragilitat mostrada pel sector turístic respecte a les 
crisis, naturals o generades per l’home, alhora que la seua enorme 
resiliència, fan esperar, no sense incerteses, la consegüent recupe-
ració de xifres i volums de creixement previs a la pandèmia, molt 
més ràpidament en l’àmbit del turisme domèstic. 

De nou la competitivitat turística obliga a anar reprenent l’enfoca-
ment d’estratègies dirigides a la generació de productes turístics 
exclusius quant a diferenciadors, inclusius, sostenibles i identitaris 
del territori valencià mitjançant la modernització i l’aprofitament de 
les oportunitats de la digitalització, tecnologies d’immersió, dades, 
etc. Això obliga a continuar treballant en l’abandó d’enfocaments 
d’aparador-oferta cap a enfocaments innovadors de gestió d’expe-
riències considerant a tots els agents de l’ecosistema turístic valen-
cià enfortint les sinèrgies entre turisme de costa i d’interior.

Total

C. Valenciana

Madrid

Castella-La Manxa

Catalunya

Múrcia

Aragó

País Basc

Andalusia

Castella i Lleó

Illes Balears

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11.606.202

6.941.402

1.888.827

765.006

425.873

399.038

303.951

229.634

166.347

143.549

81.557

 

59,8

16,3

6,6

3,7

3,4

2,6

2,0

1,4

1,2

0,7

Origen Rànquing 2020 Turistes 2020 Quota %

RÀNQUING DE TURISTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, SEGONS ORIGEN

Fuente: Turisme Comunitat Valenciana (2021)
Hotel Balneari de Cofrentes

Amparo Cervera Taulet
Universitat de València

7 
La Comunitat Valenciana 
com a destinació turística 
per als espanyols
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La demanda turística estrangera en la Comunitat Valenciana (CV) 
constitueix un factor bàsic en el sistema turístic. De manera general 
la demanda turística es defineix com el conjunt de turistes actuals 
i potencials que desitgen, poden i estan disposats a gaudir de les 
facilitats, atractius, activitats, béns o serveis turístics d’una determi-
nada destinació en funció del preu i la seua renda.

En 2018, la Comunitat Valenciana va rebre un total de 9.208.898 de 
visitants, la qual cosa suposa una quota del 9,9% del total de turis-
tes estrangers que va rebre Espanya, amb un increment del 3,2% 
en relació amb el 2017 (Turisme Comunitat Valenciana, 2019). Al 
mapa es poden observar aquells països emissors de viatgers cap a 
la CV per al 2018 i el percentatge total que representen. S’observa 
com lidera el Regne Unit amb un 16,4% de viatges realitzats sobre 
el total de viatges amb destinació CV; en segon lloc, França; en un 
tercer grup Alemanya, Bèlgica i Itàlia amb valors entre 3,7%-7%; un 
quart grup conformat per Suècia, Noruega, Rússia, Suïssa i Irlanda 
amb menys del 3,7% de viatges. Destaca el decreixement lleuger 

dels emissors francés i nòrdic, encara que en la 
despesa total creix de forma generalitzada. Res-
salta també l’evolució dels mercats italià i belga. 

Segons dades a partir de les enquestes Fron-
tur-Egatur (INE 2018) recollides en el gràfic 1, en 
la CV predomina el turisme britànic (31,5%); so-
bretot la seua presència és més palesa a Alacant, 
molt lligat al producte de sol i platja, a l’oferta 
d’oci i recreació, i a les ofertes del transport aeri. 
Els francesos assoleixen el segon lloc amb el 
16,1%, que es dirigeixen al nord de la Comunitat, 
i el turisme holandés amb el 7%. El conjunt dels 
turistes estrangers procedents del Regne Unit, 
França, Holanda i Alemanya va aconseguir una 
quota del 61% del total.

Si analitzem les pernoctacions per comunitats 
autònomes, la CV és l’única que té una varia-

ció positiva, amb un increment del 1,9 en relació amb l’any 2017 
i la despesa total amb un increment del 4,9% situant-se en ter-
cer lloc després de Catalunya i Madrid. La despesa total, estimada 
en 8.944,7 euros, ha sigut un 4,9% superior. L’estada mitjana (9,9 
dies) és la més alta entre les principals destinacions, encara que ha 
minvat un 1,2%; no obstant això, la despesa per viatge ha sigut un 
1,6% superior. La despesa mitjana diària, estimada en 98,5 euros, 
s’ha incrementat un 2,9%. 
La Comunitat Valenciana (9,2 milions) ocupa el 5é lloc per pernocta-
cions de turistes estrangers, per darrere de Catalunya (19 milions), 
les Illes Balears (13,8),les Illes  Canàries (13,7) i Andalusia (11,6).

Respecte a la manera d’entrada, en termes generals, el 78,8% de 
turistes van arribar per aeroport, el 19,1% per carretera i el 2% pel 
port. 

Els ingressos procedents del turisme estranger van continuar aug-
mentant en el 2018; aquest resultat respon a la decidida aposta 
per la captació de demanda estrangera per part d’actors públics i 
privats de la Comunitat, el resultat de la qual ha afavorit quatre anys 
de creixement consecutiu del consum turístic de la demanda inter-
nacional en la Comunitat, molt intens des de l’any 2016, que es va 
concretar en un creixement mitjà anual del 8,7% entre 2014 i 2019, 
que suposa un guany de 3.280 milions d’euros des de 2014. 

L’espenta de mercats europeus amb menys presència històrica en 
la Comunitat va compensar la desacceleració observada en el seu 
principal mercat internacional, el Regne Unit, a causa de la incertesa 
vinculada al Brexit.

La paralització del sector turístic (2020) durant el confinament i la 
pandèmia del COVID-19 ha suposat una ruptura de l’evolució fins 
llavors. Els processos de recuperació segueixen les tendències de 
l’etapa precedent.

Walesska Schlesinger
Universitat de València

8 
La Comunitat Valenciana, 
destí de turistes estrangers

TURISTES AMB DESTINACIÓ LA COMUNITAT VALENCIANA, SEGONS PAÍS D’ORIGEN

Fuente: Frontur-Egatur (INE 2018)

Xàbia, turisme a la Marina Alta • Foto: Miguel Lorenzo
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1. Taxa anual de creixement compost de les persones afiliades a la Seguretat Social de la Comunitat Valenciana. 2013-2019

Font: Elaborat a partir de les dades de la Seguretat Social • Temàtica: Dinamisme econòmic. CV 2013-2019 • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TAXA ANUAL
DE CREIXEMENT
COMPOST DE LES 
PERSONES AFILIADES 
A LA SEGURETAT 
SOCIAL. 2013-2019%

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja



211

A
C

TI
V

IT
AT

S 
C

O
M

ER
C

IA
LS

 I 
EC

O
NÒ

M
IQ

U
ES

Juan Miguel Albertos Puebla
Universitat de València

1 
Dinamisme econòmic 
valencià 2013-2019

Després de la doble recessió que va seguir a l’esclafit de la bombolla 
immobiliària de 2008, la Comunitat Valenciana va registrar una impor-
tant recuperació econòmica que s’inicia en 2013 i que només s’ha 
vista interrompuda pel xoc que va suposar la irrupció de la pandèmia 
de COVID-19 durant l’any 2020. Cal subratllar que aquesta recupera-
ció de l’activitat entre 2013 i 2019 ha sigut en la Comunitat Valencia-
na lleugerament més intensa que en el conjunt d’Espanya, registrant 
un creixement acumulat del 20,7% del PIB i d’un 15,7% del nombre 
de persones ocupades (19,7% i 13,8% respectivament a Espanya).

Aquest notable dinamisme econòmic recent, si s’analitza des de 
l’evolució de l’ocupació, ha tingut una expressió desigual sobre el 
territori regional, com es pot veure al mapa adjunta, al qual s’ha re-
presentat la taxa anual de creixement de les persones afiliades a la 
Seguretat Social entre 2013 i 2019.

Com a espais més dinàmics destaquen, en primer lloc, les comar-
ques del sector meridional de la Comunitat, incloent el conjunt de 
la província d’Alacant així com el sud de la província de València 
(la Costera i la Vall d’Albaida), amb creixements de l’ocupació que 
s’acosten i sovint superen àmpliament el 3% anual. Des del punt 
de vista de la cohesió territorial val la pena subratllar que aquest 
fort dinamisme és compartit tant per comarques litorals de forta 
especialització turística (amb un màxim a la Marina Alta) com per 
comarques interiors de marcat caràcter industrial (l’Alcoià, com a 
exemple). Això suposa que en l’últim cicle de creixement econòmic 
s’haurien interromput les preocupants tendències prèvies cap a una 
“litoralització” de la població i l’activitat econòmica en detriment de 
les àrees industrials de l’interior que mostraven un cert estanca-
ment relatiu. Sens dubte, aquest és un procés beneficiós per a la 
cohesió territorial interna de la regió, si bé aquestes circumstàncies 

no impedeixen que els espais més envellits i rurals de l’interior de 
la Marina o de l’est de la Vall d’Albaida presenten dinàmiques molt 
més pobres.

En segon lloc, són els espais més urbans i metropolitans els que 
mostren un major dinamisme. Destaquem el bon comportament 
conjunt de l’Àrea Metropolitana de València (AMV), dins de la qual 
presenten registres especialment elevats en una primera corona 
l’Horta Sud, i en una segona corona el Camp de Túria, la Foia de Bun-
yol i fins a la Ribera Alta. En qualsevol cas, és un reflex del fort dina-
misme econòmic de la totalitat de l’AMV que constitueix una única 
àrea de mercat de treball. També l’àrea metropolitana d’Alacant-Elx 
mostra notables increments que arriben al seu màxim a Santa Pola, 
igual que l’àrea urbana de Castelló, que comprén la totalitat de l’en-
tramat urbà de la Plana. Finalment, amb increments menors, encara 
que també significatius, trobem la resta d’espais litorals de la regió, 
en els quals, segons casos, les activitats industrials, de serveis, o 
funcions de caràcter urbà, estan propiciant el creixement econòmic.

Tot plegat, podríem concloure que el creixement recent de l’ocupa-
ció ha tingut un caràcter més equilibrat territorialment que en altres 
períodes, i que ha arribat a tots els espais que conservaven un cert 
teixit urbà, sovint de petites i mitjanes ciutats. L’única excepció a 
aquesta dinàmica positiva la trobem a les comarques interiors de 
les províncies de Castelló i València amb un caràcter més rural i en-
vellit, on falta un sistema urbà de base, que han patit una important 
despoblació i en les quals l’ocupació creix molt tímidament. Però 
fins i tot en aquests espais rurals s’observen alguns casos, sovint 
lligats a unes millors condicions d’accessibilitat per la proximitat a 
vies de comunicació d’alta capacitat, en els quals les dinàmiques 
són una mica millors: aquest seria el cas de l’Alt Palància (Segorbe), 
la Canal de Navarrés (Enguera), o Requena, on es podrien estar des-
envolupant processos de difusió d’activitat i ocupació des d’àrees 
pròximes més dinàmiques.

El territori de la Comunitat Valenciana té un dinamisme econòmic desigual, que es trasllada al dualisme litoral i interior: Alacant i la Puebla de San Miguel • Fotos: Miguel Lorenzo y Pep Pelechà



2. Àrees Funcionals Comercials de la Comunitat Valenciana

Font: PATSECOVA. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos • Temàtica: Àrees Funcionals comercials • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

SISTEMA NODAL DE REFERÈNCIA

ÀREES FUNCIONALS COMERCIALS

POBLACIÓ DE LES CAPÇALERES
COMERCIALS 2020

01. La Pobla de Farnals
02. Massalfassar
03. Alboraia
04. Burjassot
05. Paterna
06. Mislata
07. Xirivella
08. Aldaia
09. Alaquàs
10. Sedaví
11. Benetússer
12. Catarroja
13. Alfafar
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Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

2 
Àrees Funcionals Comercials 
de la Comunitat Valenciana

Les àrees funcionals comercials es defineixen com a espais territo-
rials constituïts per diverses localitats la població de les quals realit-
za habitualment les seues compres en un municipi situat en el ma-
teix espai geogràfic denominat capçalera. La delimitació d’aquestes 
àrees obeeix a criteris d’accessibilitat territorial, capacitat i força 
d’atracció, així com criteris funcionals, orogràfics, urbanístics, his-
tòrics, mediambientals, socioculturals i visuals. La no coincidència 
amb límits administratius com les comarques es fonamenta en el 
comportament dels consumidors, que defineixen els fluxos comer-
cials en funció de l’oferta comercial i l’accessibilitat a les capçale-
res. Per aquesta raó, la presència dels eixos viaris que recorren la 
Comunitat Valenciana resulten determinants en la delimitació de les 
àrees, tant autopistes i autovies com l’AP-7 i A-7, de nord a sud, i 
l’A-3, eix Madrid-València, com el conjunt de vials que vertebren els 
territoris de l’interior valencià. En aquest sentit cobra especial signi-
ficat tant el temps emprat en el desplaçament, com la naturalesa i 
tipologies de l’oferta de productes en venda.

Aquestes àrees funcionals comercials se sustenten en el Sistema 
Nodal de Referència Comercial, compost per un sistema urbà so-
bre el qual gravita l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana. 
En primer terme es troben els nuclis urbans que reben el nom de 
capçaleres d’àrea comercial, i concentren quasi el 50% de la pobla-
ció de la regió, amb València i Alacant amb el major nombre d’habi-
tants, seguides d’Elx i Castelló. El seu poder d’atracció està unit a 
l’existència de zones d’alta concentració comercial, i comporta, ge-
neralment, a la realització de funcions de tipus educatiu, sanitari o 
administratiu, afermant la seua posició jeràrquica. Destaca València 
per la seua posició geoestratègica, centre neuràlgic de xarxa de co-
municacions (carreteres, ferrocarril i port), amb un milió de metres 
quadrats de superfície comercial.

En la Comunitat Valenciana es distingeixen 
15 àrees funcionals comercials, algunes 
de les quals se subdivideixen en unes al-
tres, fins a aconseguir un total de 19. De 
Nord a Sud es disposen les següents Àrees 
Funcionals Comercials (AFC): (1) AFC dels 
Ports-Baix Maestrat, amb les capçaleres de 
Vinaròs i Benicarló, i els nodes de l’interior 
de Morella i Sant Mateu. (2) AFC de Caste-
lló, que s’estén per gran part de la provín-
cia. Destaquen les subcapçaleres d’Onda 
o la Vall d’Uixó. (3) AFC del Palància, amb 
Sagunt com a capçalera, i l’Alt Palància-Se-
gorbe com a àrea d’extensió. (4) Àrea Me-

tropolitana de València, AMV, que s’estén per diverses comarques 
de l’interior, com ara la Foia de Bunyol, part del Camp de Túria, la 
Serrania i el Racó d’Ademús. (5) AFC de la Ribera del Xúquer, amb 
la capçalera d’Alzira, i Sueca, Algemesí, Carcaixent i Cullera, com a 
nuclis secundaris. (6) AFC Requena-Utiel, que recull la comarca de 
la Vall de Cofrents. (7) AFC de Xàtiva, que ocupa la Costera, la Canal 
de Navarrés, sud de la Ribera, Ayora i alguns municipis de la Vall 
d’Albaida. (8) AFC de la Vall d’Albaida, amb Ontinyent com a nucli 
central. (9) AFC de la Safor, sent Gandia la capital, i la seua àrea 
d’influència estesa per l’est de la Vall d’Albaida. (10) La Marina Alta, 
amb un sistema policèntric on destaca Dénia. (11) La Marina Baixa, 
amb capçalera a Benidorm. (12) AFC d’Alcoi, amb les comarques 
de l’Alcoià i el Comtat. (13) AFC del Vinalopó, amb les capçaleres 
d’Elda i Petrer, i la seua extensió en l’Alt Vinalopó-Villena. (14) AFC 
del Baix Segura, amb Orihuela i Torrevieja. (15) Alacant, l’àrea d’in-
fluència immediata de la qual és l’Alacantí i la Foia de Castalla. (16) 
Elx, i la seua àrea del Baix Vinalopó i part del Vinalopó Mitjà.

La resta de nodes té com a funció la d’estructurar les àrees fun-
cionals comercials, mitjançant el suport a capçaleres i subcapçale-
res. Cal distingir els nodes comercials intermedis, pròxims a les 
capçaleres comercials, amb alta concentració al costat de la capital 
València; els nodes turístics litorals, que recorren tota la franja lito-
ral mediterrània i es basen en l’atracció de la despesa turística; els 
nodes rurals comercials, que articulen i dinamitzen econòmicament 
el territori de l’entorn, com ara Morella, Ademuz o Ayora, municipis 
de l’interior que destaquen per un sector econòmic especialitzat en 
el mercat cultural, turístic o ecològic; finalment hi ha els nodes on 
es localitzen grans equipaments comercials (GEC), raó de la seua 
influència comercial supramunicipal.

Xàtiva, capital de l’àrea funcional de La Costera - La Canal de Navarrés • Foto: Miquel Francés

Chelva, node rural de l’àrea funcional de València, és referència en la regió muntanyenca • Foto: Pep Pelechà



3. Centres Comercials i Hipermercats de la Comunitat Valenciana. 2021

Font: Elaborat a partir dels Censos de Distribució Alimentària, Alimarket. Consulta del 3 de setembre de 2021 • Temàtica: Centres comercials i Hipermercats  • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CENTRES COMERCIALS

CENTRES COMERCIALS 

01. Portal del Mediterráneo, Vinaròs
02. Fonts, Alcalà de Xivert
03. Carrefour - Castellón, Castelló de la Plana
04. Salera, Castelló de la Plana
05. Carrefour - Vila-Real, Vila-real
06. Eroski - Vall d’Uixó, la Vall d’Uixó
07. L’Epicentre, Sagunt
08. El Osito, l’Eliana
09. Mas Camarena, Bétera
10. Herón City-Kinépolis, Paterna
11. Carrefour - Paterna, Paterna
12. Alcampo - Alboraya, Alboraia
13. Parque Albán, Burjassot
14. Arena Multiespacio, València
15. Ademuz - El Corte Inglés, València
16. Nuevo Centro de Valencia, València
17. Carrefour - Valencia Campanar, València
18. Bonaire, Aldaia
19. Gran Turia, Xirivella
20. Aqua, València
21. El Saler, València
22. Las Américas, Torrent
23. Carrefour - Alfafar, Alfafar
24. MN4, Alfafar
25. Sueca Park, Sueca
26. Ribera Xúquer, Carcaixent
27. Plaza Mayor, Xàtiva
28. Plaza Mayor, Gandia
29. Carrefour - Gandía, Gandia
30. El Clariano, Ontinyent
31. Portal de La Marina, Ondara
32. El Teler, Ontinyent
33. Montgo, Xàbia
34. Alaire, el Poble Nou de Benitatxell
35. El Altet, Cocentaina
36. Plaza Central, Calp
37. La Marina Finestrat, Finestrat
38. Carrefour - Vinalopó, Petrer
39. Carrefour - Sant Joan, Sant Joan d’Alacant
40. Las Tiendas, el Campello
41. La Almazara Center, Sant Vicent del Raspeig
42. Ledua Park, Novelda
43. Fontana, Alacant
44. Gran Vía, Alacant
45. Venecia, Alacant
46. Plaza Mar 2, Alacant
47. Puerta de Alicante, Alacant
48. El Sauce, Elx
49. Ciudad de Elche - El Corte Inglés, Elx
50. El Puente, Rojales
51. Ociopía, Orihuela
52. La Loma, Torrevieja
53. Aguas Nuevas, Torrevieja
54. Carrefour - Torrevieja, Torrevieja
55. Habaneras, Torrevieja
56. La Florida, Orihuela
57. Carrefour - Orihuela, Orihuela
58. La Mosca, Orihuela
59. Zenia Boulevard, Orihuela
60. Los Dolzes, Orihuela

HIPERMERCATS. CADENA

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Mónica Fernández Villarejo
Universitat de València

3 
Centres Comercials 
i Hipermercats 
de la Comunitat Valenciana

Es defineix centre comercial com un conjunt d’establiments comer-
cials i independents, planificats i desenvolupats per una o diverses 
entitats, amb criteri d’unitat, i on es barregen serveis comercials i co-
muns i activitats complementàries relacionades amb el seu entorn, 
i que disposa permanentment d’una imatge i gestió unitària. L’hiper-
mercat, en canvi, és un establiment d’autoservei on es venen pro-
ductes al detall, i la superfície del qual és superior als 2.500 metres 
quadrats. A la Comunitat Valenciana la distribució dels hipermercats 
coincideix en la major part de les ocasions amb la dels centres co-
mercials, ja que els primers sovint fan part del segon i en la majoria 
dels casos es converteix en el seu principal factor atraient, donada 
la seua localització, sobretot, en zones perifèriques. La restauració o 
les activitats d’oci completen l’oferta dels centres comercials.

La concentració poblacional (clients potencials) i l’accessibilitat 
(temps de desplaçament) són elements clau en la ubicació dels 
centres comercials i hipermercats en la Comunitat Valenciana. Pro-
va d’això és l’agrupació d’establiments que sorgeixen al voltant 
d’àrees urbanes, i que es fa visible a l’entorn de la ciutat de Valèn-
cia, on trobem 17 centres comercials, a Alacant, amb huit, i la zona 
de Torrevieja i Orihuela amb deu. En tots aquests territoris con-
flueixen un conjunt de trets que afavoreixen la presència i l’atracció 
dels consumidors.

En primer lloc, concorren una sèrie de processos relacionats amb 
la població i el poblament. Respecte al primer, aquells nuclis amb 
altes densitats de població són els que compten amb major nombre 
de centres comercials i hipermercats. És el 
cas de l’Àrea Metropolitana de València, la 
densitat mitjana de la qual supera els 2.000 
hab./km², o la comarca de l’Alacantí, amb 
més de 700. Els municipis de Torrevieja i 
Orihuela concentren una cinquena part del 
total d’establiments de la Comunitat Valen-
ciana, amb una població entre tots dos su-
perior als 160.000 veïns, en una comarca 
d’una mica més de 360.000 habitants. El 
cas contrari el trobem en les zones de l’in-
terior valencià, amb densitats inferiors als 
25 hab./km², fonamentalment a València i 
Castelló, en els territoris dels quals no es 
localitza cap centre comercial ni hipermer-
cat. Una altra dada significativa és l’edat 
mitjana de la població de les zones més 
poblades nomenades, entorn dels 43 anys, 
indicatiu de la presència de consumidors 
potencials de caràcter familiar, així com 
de joventut. Contràriament, els habitants 
de les zones més despoblades presenten 
edats més avançades, menys proclius al 
consum massificat. Respecte al poblament 

destaca la franja litoral valenciana, on coincideixen els municipis 
més poblats amb la major presència de centres comercials. En el 
cas de l’interior es produeix un paral·lelisme semblant, perquè tro-
bem ciutats de tradició industrial com Elda, Elx, Ontinyent, Cocen-
taina o Carcaixent, amb centres comercials en els seus nuclis de 
població.

Tant aquestes poblacions, així com el litoral valencià o les capitals 
de província, es caracteritzen per la presència d’una adequada xarxa 
de carreteres que recorre la regió de nord a sud, al llarg de la costa, i 
per l’interior, i on destaca l’eix de l’A-7 i el de l’AP-7. Aquests eixos, 
al costat de l’Autovia de l’Est A-3, constitueixen el principal atrac-
tiu davant la ubicació de les àrees comercials, en facilitar l’accés a 
aquestes. En la situació de la primera i segona corona metropolitana 
de València, a més del tram conegut com bypass de la A-7, que 
circumval·la la capital, al costat de la A-3 i les autovies V-21 i V-31, 
al nord i sud, respectivament, determinen la disposició dels centres 
comercials de la província de València. Quant a Alacant, l’AP-7 en la 
costa i l’A-7 per l’interior, defineixen la ubicació.

En definitiva, població i accessibilitat han disposat que quasi la tota-
litat dels centres comercials i hipermercats de la Comunitat es re-
partisquen a parts iguals entre les províncies de València i Alacant, 
en el primer cas molt pròxims a la capital, i en el segon repartits al 
llarg de la costa en la seua majoria. La província de Castelló, amb 
tot just un 12% del total de la població de la Comunitat Valenciana, 
disposa solament de sis dels 60 centres comercials comptabilitzats.

Foto aèria del Centre Comercial Bonaire. Aldaia • Foto: Estepa



4. Supermercats de la Comunitat Valenciana. 2021

Font: Elaborat a partir dels Censos de Distribució Alimentària, Alimarket. Consulta del 3 de setembre de 2021 • Temàtica: Supermercats • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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 IV. La Plana Alta
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Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

4 
Supermercats
de la Comunitat Valenciana

El supermercat és un establiment comercial de venda al detall en el 
qual es venen productes d’alimentació i de consum freqüent en rè-
gim de lliure servei. Amb una superfície de venda que oscil·la entre 
els 400 i els 2.500 m², la seua ubicació habitual la trobem a nuclis 
urbans, normalment amb poblacions superiors als 10.000 habitants, 
amb el propòsit de funcionar com a comerç de proximitat. Aquests 
trets el converteixen en dinamitzador del municipi pel seu efecte 
d’atracció d’altres comerços complementaris. En la localització dels 
supermercats ha prevalgut la distribució entre barris i centres ur-
bans; en els últims temps es tendeixen a situar en espais perifèrics 
urbans, amb major disponibilitat de sòl comercial i aparcaments.

Dels 1.245 establiments repartits per la Comunitat Valenciana, el 
89% es localitzen a les províncies de València i Alacant, pràctica-
ment amb el mateix nombre de supermercats cadascuna. Caste-
lló queda lluny amb l’11% restant. La relació d’aquestes xifres amb 
la població existent és indubtable, com es reflecteix en el nombre 
d’habitants de la província de València, que quadruplica el de Caste-
lló. Quant a les capitals provincials les tres es reparteixen el 22% del 
total dels supermercats de la Comunitat, i amb una distribució dife-
rent a l’anterior, ja que dels 276 que 
sumen entre les tres, València acu-
mula el 62%. A més, s’aprecia una 
alta concentració a les comarques 
de l’Horta Nord, l’Horta Sud i Camp 
de Túria, al costat de la capital. 

Respecte a la distribució territorial, 
totes les comarques de la franja lito-
ral alberguen supermercats, sobre-
tot la Safor a València, i la Marina 
Alta, Marina Baixa i el Baix Segura 
a Alacant, on ciutats com ara Gan-
dia, Dénia, Benidorm i Torrevieja, 
de tradició eminentment turística, 
sumen entre les quatre un centenar 
als seus nuclis urbans. Aquesta ma-
teixa quantitat és la que trobem al 
llarg de la costa de la província de 
Castelló, a més de la quarantena de 
la seua capital. En el costat oposat 
ens trobem un entorn rural, d’inte-

rior i d’escassa població, principalment en les dos províncies del 
nord, amb tot just un 2% del total de supermercats, fins i tot amb 
comarques en les quals no n’existeix cap. No ocorre el mateix a 
Alacant, on més de mig miler de supermercats que hi ha es distri-
bueixen entre la costa, l’interior i la capital. Així, a més dels muni-
cipis turístics de platja i la ciutat d’Alacant, poblacions de l’interior 
com Alcoi, Elda, Elx i Villena, amb més d’un 20% de la població de 
la província, alberguen més de 80 establiments. 

Si atenem a la seua ubicació en termes d’integració, solament 55 
establiments estan localitzats en centres comercials, la resta se si-
tuen a l’interior dels municipis, i a vegades en mercats municipals, 
aportant un valor d’atracció.

Respecte a la propietat dels supermercats en la Comunitat Valen-
ciana, Mercadona i Consum, de capital valencià, sumen quasi la 
meitat del total, i són clars referents de la distribució comercial. Hi 
ha 282 establiments de Mercadona, i altres 317 de Consum; Aldi, 
60; Lidl, 76; Masymas, 112; DIA, 68; Spar, 58; Hiperber, 64; la resta 
en sumen 210.



5. Mercats fixos de la Comunitat Valenciana. 2021

Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Cens de mercats fixes • Temàtica: Mercats • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

MERCATS MUNICIPALES y PACER 

01. Mercat de Vinaròs o Sant Agustí, Vinarós
02. Mercat Municipal, Benicarló
03. San Antonio, Castelló de la Plana
04. Mercado Central, Castelló de la Plana
05. San Pere, Castelló de la Plana
06. Mercado Municipal de Onda, Onda
07. Mercado Municipal, Almazora
08. Mercado Central de Vila-Real, Vila-real
09. Mercat Municipal de Betxí, Betxi
10. Mercado de Abastos de Burriana, Borriana
11. Mercado Municipal de Nules, Nules
12. Mercado Municipal de la Vall d’Uixó, Vall d’Uixó
13. Mercado Municipal, Almenara
14. Mercado Sagunto Ciudad, Sagunto
15. Mercado Municipal Puerto de Sgunto, Sagunto
16. Mercat Municipal de Llíria, Llíria
17. Mercado Municipal, Puçol
18. Mercado Municipal de Utiel, Utiel
19. Mercado Municipal de l’Eliana, L’Eliana
20. Mercado Municipal, San Antonio De Benagéber
21. Mercado Municipal, Riba-roja De Túria
22. Mercado Municipal, Albuixech
23. Mercado Municipal Dde Moncada, Moncada
24. Mercado Municipal, Godella
25. Mercado Municipal, Almàssera
26. Mercado Municipal, Tavernes Blanques
27. Mercado Municipal de Burjassot (Provisional), Burjassot
28. Mercado Municipal de Paterna, Paterna
29. Mercado Municipal de Alboraya, Alboraia
30. Mercado Municipal de Cheste, Cheste
31. Mercado Municipal Torrefiel, Valencia
32. Mercado de Los Pinos (Rafael Atard), Manises
33. Mercado de Los Filtros, Manises
34. Mercado Municipal Benicalap, Valencia
35. Mercado Municipal, Requena
36. Mercado Municipal de Quart de Poblet, Quart de Poblet
37. Mercado Municipal Mossén Sorell, Valencia
38. Mercado Barrio del Cristo, Mancomunidad Barrio del Cristo
39. Mercado Municipal Benimamet, València
40. Mercado Municipal San Pedro Nolasco, València
41. Mercado Tradicional de Mislata, Mislata
42. Mercado Municipal Plaza Del Cid (Plaza Redonda), València
43. Mercado Municipal Rojas Clemente, València
44. Mercado Municipal de Chiva, Chiva
45. Mercado Municipal Algirós, València
46. Mercado Municipal Cabanyal, València
47. Mercado Municipal Jerusalén, València
48. Mercado Interior, Xirivella
49. Mercado Central, València
50. Mercado de Aldaia, Aldaia
51. Mercado Municipal Ruzafa, València
52. Mercado Municipal Grau, València
53. Mercat Municipal d’Alaquàs, Alaquàs
54. Mercado Municipal de Castilla, València
55. Mercado Municipal de Nazaret, Valencia
56. Mercado Municipal Jesús-Patraix, Valencia
57. Mercado Central, Torrent
58. Mercat Municipal de Picanya, Picanya
59. Mercado San Gregorio, Torrent
60. Mercado Municipal, Paiporta
61. Mercado Municipal De Sedaví, Sedaví
62. Mercado Municipal De Benetússer, Benetússer
63. Mercado Municipal, Alfafar
64. Mercado Municipal de Catarroja, Catarroja
65. Mercado Municipal de Albal, Albal
66. Mercado Municipal de Turis, Turís
67. Mercado Municipal, Alcàsser
68. Mercado Municipal de La Milagrosa, Picassent
69. Mercat Municipal Silla, Silla
70. Mercado Municipal, Almussafes
71. Mercat Municipal Benifaio, Benifaió
72. Mercat Municipal De Sollana, Sollana
73. Mercado Municipal, Alginet
74. Mercado Municipal de Carlet, Carlet
75. Mercat Municipal, Albalat de La Ribera
76. Mercat Central. La Plaça, Sueca
77. Mercat Municipal de l’Alcudia, l’Alcúdia
78. Mercat Municipal d’Algemesi, Algemesí
79. Mercado Municipal, Cullera
80. Mercat Municipal La Vila, Alzira
81. Mercado Municipal De Jarafuel, Jarafuel
82. Mercado Municipal de Carcaixent, Carcaixent
83. Mercado Municipal San Pedro, la Pobla Llarga
84. Mercat Municipal Vva De Castellon, Castelló
85. Mercado Municipal de Tavernes de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna
86. Mercado Central, Ayora
87. Mercat Municipal, Simat de la Valldigna
88. Mercado Municipal, Xàtiva
89. Mercado Municipal, Alcúdia de Crespins

MERCATS MUNICIPALS

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

90. Mercado Municipal de Canals, Canals
91. Mercat Municipal d’Oliva, Oliva
92. Mercado Municipal, l’Olleria
93. Mercado Municipal, la Pobla del Duc
94. Mercado Municipal, l’Orxa
95. Mercado Municipal de Pego, Pego
96. Mercado Municipal de Dénia, Dénia
97. Mercat Municipal D’Albaida, Albaida
98. Mercat Municipal D’Ontinyent, Ontinyent
99. Mercado Municipal De Beniarrés, Beniarrés
100. Mercat Municipal de Xàbia, Xabia
101. La Mistera, Muro de Alcoy
102. Mercado Benimarfull, Benimarfull*
103. Mercat Municipal, l’Alquería d’Asnar
104. Mercado Municipal, Bocairent
105. Mercat d’Abastos de Cocentaina, Cocentaina
106. Mercado Municipal, Benitachell
107. Mercado De Millena, Millena
108. Mercado Municipal Banyeres de Mariola, Banyeres de Mariola
109. Mercado Municipal, Benissa
110. Mercado Zona Norte, Alcoi
111. Mercado Municipal, Benilloba
112. Mercado de San Roque, Alcoi
113. Mercado de San Mateo, Alcoi
114. Mercado Municipal, Penàguila*
115. Mercat Municipal, Callosa d’en Sarrià
116. Mercado Central de Villena, Villena
117. Mercado de Abastos de Ibi Aie, Ibi

118. Mercat Municipal d’Altea, Altea
119. Mercado de Abastos de Castalla, Castalla
120. Mercado de Abastos, Xixona
121. Mercado Municipal, Benidorm
122. Mercado Municipal de Abastos de Sax, Sax
123. Mercado de Tibi, Tibi*
124. Mercado Municipal, Salinas
125. Mercat, la Vila Joiosa
126. Mercado Central de Abastos de Petrer, Petrer
127. Mercado de la Frontera de Petrer, Petrer
128. Mercado Central de Elda, Elda
129. Mercado de San Francisco, Elda
130. Mercado Municipal de Monóvar, Monòver
131. Mercado Municipal, Mutxamel
132. Mercado de Abastos de Pinoso, el Pinós
133. Mercado Municipal, Sant Joan d’Alacant
134. Nou Mercat de Sant Vicent del Raspeig, 
        Sant Vicente del Raspeig
135. Mercado de Abastos de Novelda, Novelda
136. Mercado Municipal, Monforte del Cid
137. Mercado de Abastos, la Romana
138. Mercado Municipal de Carolinas, Alacant
139. Mercado de Abastos d’Aspe, Aspe
140. Mercado Central de Abastos, Alacant
141. Mercado de Babel, Alacant
142. Mercado de Benalúa, Alacant
143. Mercado Municipal Abastos, 
        el Fondó de les Neus
144. Mercado Municipal de Abastos, 
        Hondón de los Frailes*
145. Mercado Plaza de Barcelona, Elx
146. Mercado Plaza de Madrid, Elx
147. Mercado Central, Elx
148. Mercado Municipal de Abastos, Crevillent
149. Abastos, Santa Pola
150. Local Regulador de Venta de Pescado Fresco, 
        Santa Pola
151. Mercado de Abastos, Albatera
152. Mercado de Abastos, Cox
153. Mercado de Abastos de Dolores, Dolores
154. Mercado de Abastos, Callosa de Segura
155. Mercado de Abastos, Redován
156. Mercado de Abastos, Rojales
157. Mercado Central La Plasa, Torrevieja
*PACER
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Jose Vicente Aparicio Vayà
Universitat de València

5 
Els mercats fixos
de la Comunitat Valenciana

Els mercats municipals són el resultat d’una tradició històrica: des 
de les places localitzades a extramurs o als afores dels nuclis pobla-
cionals fins a la consolidació d’espais comercials en el recinte urbà 
gestionats per l’entitat local. Aquest procés es va iniciar a la fi del 
segle XVIII i es va desenvolupar al llarg del segle XIX, període en el 
qual es van convertir en equipaments municipals.

La importància dels mercats en la nostra Comunitat radica, des del 
punt de vista històric, en que són un signe d’identitat de l’estructura 
comercial de la Comunitat Valenciana. Els mercats municipals os-
tenten una dimensió social, perquè s’hi venen productes agrícoles 
de proximitat (productes collits o produïts en el municipi o voltants). 
Promouen les interrelacions entre el venedor i comprador, per la 
qual cosa es produeix un tracte personal que no es dona en els 
supermercats o grans superfícies, on prima la venda de producte. 
Aquests espais es configuren com a llocs de cohesió so-
cial i de trobada.

Des del punt de vista econòmic es produeix una economia 
en la qual el capital econòmic i el productiu repercuteixen 
de manera directa en el municipi, derivat de la compraven-
da de productes de qualitat i proximitat. El seu caràcter és 
insubstituïble en la cadena de producció, en l’economia 
local i en el proveïment de productes frescs. A més, en les 
grans ciutats del nostre territori són indispensables per a 
la dinamització i el subministrament de productes frescs 
als barris perquè són els seus motors comercials.

En la Comunitat Valenciana s’emplacen 157 mercats fi-
xos repartits pel territori que compten amb un total de 
2.248 espais destinats a la venda. La seua distribució te-
rritorial és desigual. La comarca de l’Horta Sud concentra 
el 12,7% dels mercats, seguida de la Ciutat de València 

amb el 10,2%. Entre el 5 i el 10% es concentren a les 
comarques del Comtat, el Vinalopó Mitjà, la Ribera Alta, 
l’Alacantí, l’Alcoià i l’Horta Nord. Entre el 5 i el 2% es 
troben les comarques del Baix Vinalopó, el Camp de Tú-
ria, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana 
Baixa, la Ribera Baixa, la Vall d’Albaida i el Baix Segura. 
Per davall del 2% es troben les comarques de la Coste-
ra, la Safor, l’Alt Vinalopó, el Baix Maestrat, el Camp de 
Morvedre, la Vall de Cofrents-Aiora, la Foia de Bunyol 
i la Plana d’Utiel-Requena. S’observa un predomini de 
la implantació d’aquesta mena d’equipament comercial 
a les comarques litorals i d’aquelles pertanyents a la 
província d’Alacant.

En l’actualitat, i amb la finalitat d’impulsar la transforma-
ció dels mercats municipals perquè es convertisquen 
en referència local per a la promoció econòmica i tu-
rística dels centres urbans existeix la figura de “Mer-
cat Excel·lent” impulsada per la Generalitat Valenciana. 
Aquesta figura està regulada l’Ordre 11/2018, de 12 de 
juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el procediment de 
concessió del reconeixement de l’eficiència i excel·lència dels mer-
cats municipals de la Comunitat Valenciana: mercats excel·lents. 
En altre temps aquesta figura era gestionada per la Fundació Va-
lenciana de Qualitat, dissolta en el 2014, any en què havien sigut 
reconeguts huit Mercats Excel·lents.

Des de la implantació d’aquesta iniciativa s’han declarat el Mercat 
de Vinaròs o de Sant Agustí, Mercat de Sant Roc d’Alcoi i el Mercat 
de Proveïments d’Ibi, els quals compleixen amb els requisits esta-
blits en la citada ordre.

El reconeixement de Mercat Excel·lent té una vigència de quatre 
anys, després dels quals s’ha d’iniciar de nou el procediment per al 
seu reconeixement.

Mercat Central de València • Foto: Miguel Lorenzo

Mercat Central d’Alacant • Foto: Miguel Lorenzo
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Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Cens de mercats ambulants • Temàtica: Mercats de venda no sedentària setmanals  • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realit-
za: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

MERCADETS AMBULANTS TIPOLOGIA

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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6 
Mercats ambulants setmanals 
generalistes i temàtics 
de la Comunitat Valenciana

Una característica singular del territori valencià és la gran implan-
tació que tenen els mercats ambulants. El mercat ambulant com a 
fórmula comercial es remunta a les fires que congregaven a merca-
ders itinerants en ocasió de grans festivitats o en la celebració de 
fires periòdiques de bestiar i gra, on acudien amb la finalitat d’oferir 
els seus productes als comerciants i assistents. 

En l’actualitat els mercats ambulants de venda sedentària o venda 
ambulant són de vital importància per a garantir el proveïment de 
zones rurals d’escassa població o en risc de despoblació i en els 
quals els establiments comercials no supleixen totes les necessi-
tats. D’altra banda els mercats setmanals a les ciutats constitueixen 
un format comercial que reactiva temporalment els barris.

La seua activitat està regulada per la Llei 7/1996, de 15 de gener, 
d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret 199/2010, de 26 
de febrer pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no 
sedentària i el Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell de la Ge-
neralitat Valenciana, pel qual es regula la venda no sedentària de la 
Comunitat Valenciana.

La Llei 3/2011, en el seu article 43, defineix la venda no sedentària 
com la realitzada per comerciants, fora d’un establiment comercial 
permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, 
en els perímetres o llocs degudament autoritzats en instal·lacions 
comercials desmuntables o transportables.

En l’actualitat en el territori de la Comunitat Valenciana se celebren 
644 mercats ambulants amb un total de 40.508 llocs. Ofereixen una 
gran varietat de productes: alimentaris, begudes i tabac; tèxtil, con-
fecció, calçat i cuir; perfumeria i drogueria; articles d’equipament 
per a la llar; joguets; artesania; antiguitats i articles usats i altre co-
merç al detall.

Es classifiquen en funció de la seua tipologia (generalistes o temà-
tics) i de la seua periodicitat (setmanal, mensual, anual o ocasio-
nal). En el territori valencià al llarg de l’any es realitzen 644 mer-
cats ambulants, dels quals més del 80% (525), són de periodicitat 
setmanal. La gran majoria, el 97,3% són generalistes i el 2,7% 
temàtics.

Els 119 restants tenen una periodicitat no setmanal: un és men-
sual, nou són extraordinaris o ocasionals i 109 anuals. Aquests úl-
tims es distribueixen segons l’estació de l’any: 20 a l’hivern, 15 a la 
tardor, 20 a la primavera i 48 a l’estiu Hi ha sis que es realitzen en 
diverses estacions.

La distribució dels mercats ambulants sedentaris. Dels 644 mer-
cats ambulants el 50% es concentren a la província de València, el 
29% a Alacant i el 21% a Castelló. Per comarques destaquen les 
turístiques, amb un major nombre de mercats ambulants, com ara 
la Marina, la Safor i el Baix Segura, amb més del 6% cadascuna. 
Entre el 6 i el 3% es troben l’Alt Palància, el Baix Maestrat, el Camp 
de Morvedre, el Vinalopó Mitjà, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Pla-
na Baixa, la Ribera Alta, la Vall d’Albaida, l’Horta Nord, l’Horta Sud i 
València. Entre el 3% i l’1%, l’Alt Millars, el Baix Vinalopó, el Camp 
de Túria, el Comtat, la Vall de Cofrents-Aiora, la Canal de Navarrés, 
la Costera, la Foia de Bunyol, la Plana d’Utiel-Requena, la Ribera 
Baixa, l’Alacantí, l’Alcalatén, l’Alcoià, l’Alt Maestrat, l’Alt Vinalopó 
i la Serrania. Les comarques que concentren el menor nombre de 
mercats ambulants, amb menys de l’1%, són els Ports i el Racó 
d’Ademús.

A escala municipal, aques-
ta modalitat de mercat 
ambulant s’implanta en el 
83% dels municipis de la 
Comunitat Valenciana; un 
17% no disposen d’aquesta 
mena de comerç. A escala 
provincial es distribueixen 
de la següent forma: 52% 
s’implanta a la província de 
València (89% dels seus 
municipis celebren mercats 
ambulants); a la província 
d’Alacant s’organitza el 26% 
(83% dels municipis); la pro-
víncia de Castelló concen-
tra el 22% (73% dels seus 
municipis celebren mercats 
ambulants).

Mercat ambulant de L’Eliana • Foto: Estepa

Mercat ambulant de Benimaclet • Foto: Estepa



7. Cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. 2020

Font: Generalitat Valenciana. Dades Obertes • Temàtica: Cooperatives agroalimentàries • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
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NOMBRE DE COOPERATIVES
AGROALIMENTÀRIES
PER MUNICIPI

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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7 
Cooperatives agroalimentàries 
de la Comunitat Valenciana 
2020

Identificació i caracterització de les cooperatives agroalimentàries.
Les cooperatives agroalimentàries són empreses democràtiques el 
funcionament econòmic intern de les quals està basat en els Prin-
cipis Cooperatius.

Les abans anomenades cooperatives agràries van ser substituïdes 
per les cooperatives agroalimentàries per la Llei 27/1999, de 16 de 

juliol, de Cooperatives, norma d’àmbit estatal que va ampliar així 
mateix l’objecte social d’aquestes: del desenvolupament d’activi-
tats agrícoles, ramaderes o forestals, a l’acompliment de funcions 
de desenvolupament genèric del món rural. Com la resta de coope-
ratives valencianes, les cooperatives agroalimentàries es regeixen 
pel Decret legislatiu 2/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana compta amb 408 cooperatives agroali-
mentàries actives. El seu volum global de facturació ascendeix a 
2.136,6 milions d’euros dels quals més d’un terç corresponen a 
exportacions. Més de la meitat d’aquesta facturació i exportació 
es concentra en una desena de cooperatives de primer grau i cinc 
de segon grau. La cooperativa de segon grau Anecoop, la major 
multinacional hortofructícola del Mediterrani, associa a més de mig 
centenar de cooperatives valencianes. Des del punt de vista labo-
ral i societari el cooperativisme agroalimentari també presenta una 
gran magnitud: l’ocupació directa ascendeix a 25.825 treballadors, 
l’ocupació indirecta a 22.082 treballadors, i integra 193.948 socis, 
com s’assenyala en Chaves, R., Julia, J., Montsó, J.L. (dir) (2018): 
Llibre blanc de l’economia social i del cooperativisme de la Comu-
nitat Valenciana.

Distribució territorial de les cooperatives agroalimentàries.
Una característica clàssica del cooperativisme agrari és el seu fort 
arrelament territorial i la seua distribució homogènia per tot el sòl 
cultivable. Cadascun dels 542 municipis valencians compta amb la 
seua pròpia cooperativa agrària i el que no compta amb ella és per-
què es troba en un espai natural protegit, com la Serra d’Espadà, 
la Tinença de Benifassà, la Serra d’Irta, Puebla de San Miguel, les 
Salines de Santa Pola o el Montgó, espais on les activitats primàries 
es troben restringides, o perquè se situen en zones d’elevada es-
pecialització turística o d’altra activitat substitutiva de l’agricultura.

Destaquen per la seua concentració de cooperatives i per situar en 
elles les cooperatives més potents econòmicament, les comarques 
de la Plana d’Utiel-Requena, Alt Vinalopó i Vinalopó Mitjà, Ribera 
Alta, Alt Palància, Plana Baixa, així com les comarques de les ciutats 
de Castelló i València.

En els àmbits rurals de l’interior de la Comunitat, els més afectats 
per processos de pèrdues d’activitats empresarials i professionals, 
incloent-hi l’abandó de terres, les cooperatives agràries consti-
tueixen l’últim baluard productiu i social. Aquestes empreses d’eco-
nomia social, més enllà de la seua activitat en el sector primari, han 
anat desplegant altres serveis i suports bàsics per a la població rural 
com ara el subministrament de combustible i de béns de primera 
necessitat. També han anat diversificant activitats cap al turisme i 
l’oci vinculats al medi rural. Constitueixen, per tant, un element clau 
per a lluitar contra la despoblació del món rural.

Diversos cultius tradicionalment han constituït la matèria primera, origen del cooperativisme agrari
valencià, com l’ametler en el Alto Palancia, el raïm i la producció de vi al Vinalopó, o els cítrics a la 
Valldigna-Safor, entre altres (olivera, hortalisses, fruiteres d’os, etc)  • Fotos Ametlers en el Alto Palancia, 
Vinícoles Vinalopó i Tarongers a Bétera: Miguel Lorenzo 
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NOMBRE DE COOPERATIVES
PER MUNICIPI

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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8 
Cooperatives 
de la Comunitat Valenciana 
2020

Identificació i caracterització de les Cooperatives en el territori. 
Les cooperatives són societats constituïdes per persones que s’as-
socien, en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per a la rea-
lització d’activitats empresarials encaminades a satisfer les seues 
necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i 
funcionament democràtic conforme als principis formulats per 
l’Aliança Cooperativa Internacional. En la Comunitat Valenciana es 
troben regulades pel Decret legislatiu 2/2015 de 15 de maig i inte-
gren l’anomenada economia social, regulada en la Llei 5/2011 de 
29 de març i que es defineix com a conjunt d’activitats econòmi-
ques portades a terme per les entitats que persegueixen bé l’in-
terés col·lectiu dels seus integrants, o bé l’interés general, o tots 
dos (cooperatives, mutualitats, societats laborals, entre altres).

La Comunitat Valenciana, el juny de 2020, compta amb 2.455 
empreses cooperatives actives pertanyents a tota classe d’ac-
tivitat econòmica i implantades en totes les comarques. Ocu-
pen 40.682 treballadors. El cooperativisme valencià és de fet, 
un referent a Europa i a Espanya; som la comunitat autònoma 
en la qual major pes específic té el cooperativisme dins del con-
junt de l’economia: 84 % de llocs de treball indefinits i a jornada 
completa, 49 % ocupats per dones i quasi el 40 % per joves. Així 
es recull en el document Fent Cooperatives- Pla de suport i fo-
ment del cooperativisme de la Comunitat Valenciana 2021-2022.

Distribució del cooperativisme en el territori valencià. 
Les cooperatives en la Comunitat Valenciana compten amb una llar-
ga tradició, la qual cosa demostra el seu gran arrelament territorial. 
Com es mostra en la representació cartogràfica, el cooperativisme 
té una presència activa en la majoria de les poblacions de la Comuni-
tat, són una realitat a l’alça que ha vingut confirmada per la seua resi-
liència en situacions de crisis; a més es configuren com un element 
de primera magnitud en la vertebració del territori, i posseeixen una 
gran capacitat de generació de benestar i riquesa per a les persones 
sòcies i per al territori en el qual desenvolupen la seua activitat.

Les cooperatives valencianes destaquen no sols pel seu arrelament 
territorial, sinó per la seua varietat tant en dimensions i grandàries, 
com en activitats. La província de València és la que agrupa la major 
part de les cooperatives de la Comunitat, i aquestes es concentren 

principalment al voltant de la capital, en les comarques de l’Horta 
Nord, l’Horta Sud, i València; una altra de les comarques amb gran 
arrelament cooperativista és la Ribera Alta. En la resta de les comar-
ques de la província de València, tot i que tradicionalment la totalitat 
dels municipis disposaven d’almenys una cooperativa, normalment 
agrícola, en l’actualitat, a causa de la despoblació, nombroses coo-
peratives han deixat de funcionar o estan inactives. Així i tot, conti-
nuen desenvolupant activitat: en uns casos només agrícola, en uns 
altres, han adaptat la seua activitat a noves necessitats dels mem-
bres de l’entitat. Hi ha una part reduïda del territori que no compta 
amb cap cooperativa, entre les comarques de La Costera i Canal de 
Navarrés. A la província de Castelló, també es concentren les coo-
peratives al voltant de la capital, Castelló de la Plana, i en concret 
a la Plana Alta i Baixa. Des de l’anàlisi territorial comparativa, s’ob-
serva que el nombre de cooperatives és substancialment inferior al 
de València, degut, entre altres causes, a la menor densitat de po-
blació del territori. De fet, 
a la província de Castelló 
trobem una gran part de 
territori sense cap coope-
rativa. En similars circum-
stàncies, amb el mateix 
arrelament i implantació 
territorial, es troba la pro-
víncia d’Alacant. No obs-
tant això, des del territori 
de les comarques centrals 
cap al sud, la implantació 
territorial del cooperativis-
me és elevada, el nombre 
de cooperatives és consi-
derable, conseqüència del 
major volum de població 
i les activitats econòmi-
ques generades en re-
lació amb l’agricultura, 
per exemple. Destaquen 
especialment les comar-
ques de l’Alacantí, el Baix 
Vinalopó i el Baix Segura.

Empresa cooperativa del sector de la fusta. 
Benigànim • Foto: Estepa

Cooperativa agrícola de Bétera • Foto: Estepa

Cooperativa citrícola de Carcaixent • Foto: Estepa
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La importació que es feia era tant alimentària com de productes 
manufacturats. El blat, per a proveir en anys d’escassetat local a 
la ciutat de València, era importat habitualment del sud d’Itàlia i de 
les illes de Sicília i Sardenya. El bacallà, tan necessari en la dieta 
d’aquella època i imprescindible durant el període de Quaresma, 
era portat des dels bancs pesquers de Terranova i Mar del Nord per 
mariners gallecs, anglesos, francesos, holandesos i noruecs fins al 
port d’Alacant, principal centre de distribució tant per al regne de 
València com per a La Manxa i Madrid. Les importacions de ma-
nufactures estaven compostes principalment per teixits i quincalla 
(paelles, agulles i altres estris domèstics) procedents d’Itàlia, França 
i Flandes. Coincidint amb l’expansió de les exportacions agràries i 
els seus beneficis, l’agricultura valenciana va començar a demandar 
productes que augmentaren la seua rendibilitat o que contribuïren 
a millorar les tècniques de cultiu. És per això que aquelles exporta-
cions prompte van tindre com a contrapartida la importació de fer-
tilitzants. No és casual que València fora la primera d’Espanya (any 
1845) a importar el guano del Perú, al qual van seguir prompte els 
fosfats i abonaments químics de França, Alemanya i Nord d’Àfrica. 
Als fertilitzants s’afegirien després la maquinària agrícola (arades 
de tota mena, segadores d’arròs, premses de vi) i motors per a 
l’extracció d’aigua, quasi sempre de fabricació francesa, anglesa o 
alemanya. A això cal afegir la fusta per a la indústria local del mo-
ble, envasos i construcció. Primer van ser els pins de Flandes, als 
quals van seguir després els d’Escandinàvia, Finlàndia i Rússia, per 
a acabar amb fustes nobles (caoba) de boscs equatorials d’Àfrica, 
Amèrica i fins i tot Indonèsia. 

Tradicionalment no s’ha vingut prestant molta atenció a les impor-
tacions, però cal no oblidar que es ven una cosa per a comprar-ne 
una altra i que, com passa en la indústria valenciana, l’escassetat de 
matèries primeres i energètiques obliga a realitzar grans importa-
cions. No obstant això, les majors importacions corresponen a béns 
d’equip i productes metàl·lics (maquinària sobretot), sense oblidar 
un àmplia gamma de béns de consum domèstic com són els elec-
trodomèstics (frigorífics, llavadores, televisors, equips de música, 
etc.) que la indústria local no produeix.

La procedència geogràfica de les importacions presenta una menor 
concentració que en les exportacions. Europa, gràcies a la nostra 
integració a la UE, representa una mica més del 53%, i d’allà ens 
arriben productes d’alt valor com ara béns d’equip, motors i altres 
components de l’automòbil, electrodomèstics i fins i tot aliments, 
sobretot els derivats de la llet. Les grans cadenes de supermercats 
franceses (Carrefour) i alemanyes (Aldi, Lidl) són les responsables 
d’aquestes compres. Per països el nostre principal proveïdor és 
Alemanya (12%), seguit d’Itàlia (7%), França (6’5%), el Regne Unit 
(5,5%) i Portugal (3,5%). 

Des de l’Àfrica, que representa el 8%, s’importa des de cotó d’Egip-
te fins a fustes, cacauet i fruites exòtiques de la zona equatorial, 
encara que la partida de major valor és el petroli que ve de Nigèria i 
Angola. Del Golf Pèrsic, i més concretament de Qatar, ve gran part 
del gas natural que es processa en el Port de Sagunt, mentre que 
del Sud-est d’Àsia arriben tot tipus de productes, destacant les fus-
tes precioses i rotang d’Indonèsia, els béns de consum barats de 
Vietnam, l’Índia, Taiwan i sobretot de la Xina, i béns industrials més 
sofisticats del Japó i Corea del Sud. La Xina és actualment i per da-
vant d’Alemanya el principal proveïdor perquè suposa quasi el 15% 
del total mundial. Amèrica (13%) destaca per la provisió de substàn-
cies alimentàries, incloses les empleades en la fabricació de pinsos. 
Les dos majors partides corresponen al grup de cereals i oleagino-
ses (soja) que s’importen dels Estats Units, el Brasil i l’Argentina.

Les importacions de peix, tant fresc com congelat, procedeixen, 
quasi a parts iguals, de quatre grans zones geogràfiques. La prime-
ra és la de l’Atlàntic Nord on destaquen com a països proveïdors 
França, Noruega, Dinamarca, Holanda i el Regne Unit. La segona 
és la plataforma africana occidental amb el Marroc, Mauritània i el 
Senegal com a principals països d’origen. La tercera zona és Llati-
noamèrica, on destaquen l’Argentina, l’Equador i Cuba. I finalment 
hi ha una quarta zona, la del Llunyà Orient, en la qual els majors 
proveïdors són l’Índia, la Xina i Taiwan. El paper i cel·lulosa per a la 
seua fabricació procedeix de Portugal, França, Itàlia, Suècia i Finlàn-
dia. La importació de components per a les fàbriques d’abonaments 
(fosfats, nitrats, sofre, amoníac) procedeix del Marroc, Algèria, Tur-
quia, el Brasil i Xile. En tot cas aquest apartat no suposa gran cosa 
comparat amb la resta de productes químics ja elaborats que co-
rresponen al capítol de béns industrials.

La balança comercial és positiva des de molt antic i la taxa de co-
bertura es mou entre el 110 i el 120% segons els anys. Solament 
durant el període 2005-2011 les importacions van superar les expor-
tacions. Els majors saldos es registren en el capítol dels productes 
alimentosos gràcies a la gran exportació de cítrics (2.463 milions 
d’euros en 2020), hortalisses i vi. També el saldo és molt favorable 
en l’apartat de semimanufactures, en aquest cas gràcies als taulells 
(2.993 milions). Positiu és el saldo en productes químics, en aquest 
cas degut al gran volum de colorants, frites i esmalts (940 milions) 
que s’empren en la fabricació de taulells tant a Espanya com en 
altres països del món. El sector de l’automòbil és un altre segment 
positiu a causa de l’exportació d’automòbils i motors des de Ford 
España. En canvi els saldos negatius es registren en les matèries 
primeres i energètiques, en béns d’equip i també en béns de con-
sum, curiosament un sector en el qual l’exportació valenciana va 
tindre entre 1960 i 2000 grans saldos positius, però que des de fa 
vint anys es veu superada per la importació de tèxtils, confecció, 
joguets i altres, sent el calçat i cuir l’únic que manté saldo positiu.

Juan Piqueras Haba
Universitat de València
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La posició marítima i la seua capacitat agrícola per als cultius de 
tipus mediterrani i subtropical han contribuït notablement al foment 
de les activitats comercials des de l’època romana, quan des de les 
platges de Sagunt, Dénia i Elx s’embarcaven per a Roma vins i olis, 
conserves de peix, teixits de lli i manufactures d’espart. Durant el 
llarg període musulmà (segles VIII al XIII) s’exportava a altres països 
islàmics de la ribera mediterrània arròs, panses, safrà, ametles i pa-
per. Després de la conquesta cristiana va canviar el destí cap a paï-
sos de la mateixa religió com ara Itàlia, Flandes, França i Alemanya, 
i als productes agraris abans citats s’afegirien uns altres com ara els 
vins de Benicarló, Sagunt i d’Alacant, la llana de les muntanyes de 
Morella i del Maestrat, la seda de les hortes de València, Ribera del 
Xúquer i Xàtiva, i el sucre de Gandia i Oliva. L’exportació de panses 
que els mudèjars continuaven elaborant en la serra d’Eslida, en la 
Marina i en la vall del Vinalopó, es va estendre a França, Flandes i 
nord d’Itàlia. A la fi del segle XV, qualificat com el Segle d’Or del 
comerç valencià, tenien representació a València la major part de 
les grans cases de comerç d’Europa, les seus de les qual estaven a 
Gènova, Florència, Venècia, Narbona, Lió, Ratisbona (Regensburg), 
Hamburg i Amsterdam.

Durant l’Edat Moderna, i encara que en el segle XVII es notara una 
forta regressió i s’afonara l’exportació de sucre per la competència 
americana, es van sumar a l’exportació nous productes com la ba-
rrella per a la fabricació de vidre a Venècia i Irlanda, i l’aiguardent a 
Anglaterra, França, Holanda i Alemanya. Absent del mercat americà, 
durant el segle XVIII les exportacions valencianes van cobrar noves 
empentes en productes com ara la seda, que va passar a conver-
tir-se en la primera font de divises, sent la destinació més important 
els centres tèxtils de Lió i Milà, on arribava pels ports de Marsella i 
Gènova respectivament. També es van multiplicar les exportacions 
de vi de Vinaròs-Benicarló amb destinació a Bordeus, on era mes-
clat el vi local per a donar lloc al New French Clairet tan abellit pels 
britànics; vi i aiguardents de Sagunt i València per a tot Europa; vins 
generosos d’Alacant (Fondellol) amb destinació a les millors taules 
de França, Flandes i Anglaterra, etc.; panses i ametles de Dénia i 
Altea per als mateixos llocs.

Durant la segona meitat del segle XIX i primer terç del XX l’agricul-
tura valenciana va establir les bases de l’actual estructura produc-
tora exportadora. Els processos d’industrialització i urbanització als 
països del centre d’Europa (el Regne Unit, Països Baixos, Alemanya 
i França) en el transcurs del segle XIX i primer terç del XX, van por-
tar amb si l’increment de la demanda de productes alimentosos 
per part de les noves societats urbanes. Aquesta demanda no es 
va limitar només a aliments bàsics com pogueren ser els cereals, 
les creïlles, la carn i la llet (de tots els quals eren grans productors 
aquests mateixos països industrialitzats), sinó que es va ampliar, 
al pas que anava augmentant el nombre d’habitants i el seu poder 
adquisitiu, a la demanda d’aliments propis de la zona mediterrània, 

més rics i variats (també més cars), com ara l’oli d’oliva, el vi, els 
llegums, les fruites i les hortalisses (cebes, tomaques, etc.).

D’altra banda, l’exportació industrial no va començar a ser quanti-
tativament important fins ben entrat el segle XX, aprofitant la bona 
conjuntura de la Gran Guerra (1914-18) que va suposar la deman-
da d’uns certs productes per part dels exèrcits combatents com el 
calçat i els teixits d’abric (capots i mantes). Per les mateixes dates 
i durant els anys vint es van dur a terme les primeres exportacions 
importants de taulells, començant pel Marroc i Cuba. Però la Crisi 
del 29 i després les guerres Civil Espanyola i Mundial, van suposar 
una llarga recessió, havent d’esperar als anys seixanta per a iniciar 
de manera fulgurant l’etapa d’exportació industrial que arriba fins 
als nostres dies. En molt pocs anys i de forma quasi simultània 
els valencians van obrir mercats per a les seues sabates als Estats 
Units i per als mobles, mantes i joguets a Europa Occidental. Des-
prés se sumarien altres productes com la ceràmica (taulells i figures 
de porcellana), les catifes, els productes químics i, sobretot, els au-
tomòbils i els seus accessoris.

Ja en ple segle XXI el valor de les exportacions s’ha duplicat des 
d’una mitjana de 15.000 milions d’euros durant el quinquenni 2000-
2004 a 30.000 en el quinquenni 2016-2020. Els productes agraris 
representen un 23% del total gràcies a les taronges, fruites i horta-
lisses, amb un mercat concentrat als països rics d’Europa (Aleman-
ya, França, Països Baixos, etc.). Un altre 23% representa el sector 
de l’automòbil que comprén tant els vehicles de Ford España (ca. 
400.000 a l’any) com els motors i components que s’exporten prin-
cipalment a la resta d’Europa i al Nord d’Àfrica. Els taulells, malgrat 
la competència internacional, representen encara un 10% i el seu 
mercat s’estén per Europa, Golf Pèrsic i Amèrica del Nord, mentre 
que les antigues exportacions al Llunyà Orient han patit una gran 
minva a causa de la competència de la Xina. En compensació a la 
baixada en l’exportació de taulells ha crescut la de frites i esmalts 
per a ceràmica (3% del total) amb destinació a nous països taule-
llers. Els béns de consum, que en els anys seixanta i setanta van 
ser molt més importants que ara (a causa de la competència de 
la Xina, Vietnam, l’Índia, Turquia i el Marroc), representen un 13% 
i inclouen mobles, tèxtil i confecció, calçat, joguets o llums, que 
s’exporten majoritàriament a Europa Occidental i Amèrica del Nord. 

Per regions la major part de l’exportació es dirigeix a altres països 
d’Europa (70%), on Alemanya (15%) ocupa el primer lloc, seguida 
de França (13%), Itàlia (8%), el Regne Unit (7%) (molt decaigut a 
causa del Brexit), Portugal (5%), etc. Fora d’Europa el principal client 
són els Estats Units (8%), seguit molt des de lluny pel Canadà i 
Mèxic en la resta d’Amèrica. Àsia a penes suma un altre 8%, la mei-
tat als països del Golf Pèrsic, mentre que la Xina tan sols representa 
un 1’3%. Finalment Àfrica suma un 7%, la major part concentrada 
al Marroc i Algèria. 

Juan Piqueras Haba
Universitat de València

10 
Les exportacions valencianes



IX



SERVEIS
PÚBLICS



1. Centres docents que imparteixen primària o secundària de la Comunitat Valenciana. 2021

Font: Institut Cartogràfic Valencià i Conselleria d’Educació, Cultura i Esport • Temàtica: Centres educatius de la Comunitat Valenciana • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TIPOLOGIA DEL CENTRE EDUCATIU

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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1 
L’educació primària 
i secundària 
en la Comunitat Valenciana

Per a l’anàlisi de l’educació valenciana en els seus nivells inferiors, 
primària i secundària, ens servim dels centres educatius que im-
parteixen Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en 
la Comunitat Valenciana, diferenciant la seua titularitat, això és, 
pública, privada-concertada o privada. Els nivells impartits poden 
variar, de manera que trobem centres que imparteixen exclusiva-
ment Primària o Secundària, mentre que en uns altres hi ha com-
binacions incloent també l’etapa d’Educació Infantil. Així doncs, en 
el cas dels centres públics, trobem col·legis d’Educació Infantil i 
Primària, col·legis d’Educació Primària, Instituts d’Educació Secun-
dària i seccions d’Educació Secundària. A aquest escenari, en els 
concertats i privats s’afig la possibilitat de centres que abasten Edu-
cació Primària i Secundària; així com uns altres que imparteixen els 
tres nivells: Educació Infantil, Primària i Secundària. 

La distribució dels centres que imparteixen Primària i Secundària 
representada en la figura cartogràfica evidencia, de manera general 
i com a primera característica a destacar, que al conjunt de la Comu-
nitat Valenciana l’oferta en aquests nivells educatius, corresponents 
als ensenyaments amb caràcter obligatori, és principalment pública. 
Així doncs, els centres públics ascendeixen a un total de 1.311, 
mentre que l’oferta privada-concertada inclou 349 centres i la priva-
da es redueix a 38, solament. 

Si atenem la distribució diferencial per territoris, a les comarques 
d’interior pràcticament la totalitat dels centres són públics, a excep-
ció d’alguns municipis que compten amb més pobla-
ció com ara Segorbe, Ontinyent o Villena, entre altres. 
En aquests casos, també a les comarques costaneres, 
hi ha una major presència d’oferta privada-concertada 
i privada. A aquestes diferències territorials en relació 
amb la presència de centres concertats i privats, cal 
afegir la significativa absència de centres de Primària i 
Secundària en alguns municipis, assenyalats amb om-
brejat al mapa. En alguns territoris, especialment a la 
província de Castelló, aquesta situació és notable.
Aquestes diferències en la distribució de centres re-
flecteixen les diferents possibilitats d’accés a l’educa-
ció obligatòria i, per tant, de la necessitat bé de cen-
tres, bé d’una xarxa pública de transports que iguale 
les opcions d’accés al conjunt de la població, i en con-
seqüència evite desequilibris i deficiències territorials. 
En aquest sentit, si bé és cert que aquesta situació 
es podria entendre’s des de la relació existent entre 
la densitat de població i el desplegament de serveis 

públics, també caldria valorar la influència que l’absència d’aquests 
serveis pot tindre en els moviments migratoris i en la despoblació 
de determinades zones de la Comunitat. 

Des d’una altra perspectiva, aquesta distribució territorial dels cen-
tres educatius visibilitza la regulació entre oferta i demanda en les 
zones amb més població, essencialment per part dels centres de ti-
tularitat privada. D’aquesta manera, més enllà del servei públic que 
suposa garantir l’accés als recursos educatius en les etapes obliga-
tòries, aquestes zones mostren una concreció del mercat educatiu, 
amb les consegüents dinàmiques de tria, selecció i distinció que 
això comporta. De fet, fins i tot en alguns d’aquests nuclis més 
poblats, i que podem veure ampliats en el mapa, la distribució de 
l’oferta privada-concertada i privada es distribueix de manera dife-
rencial, quedant en relació amb altres factors com el nivell econò-
mic dels districtes en els quals se situen els centres. Així doncs, 
la configuració del mapa educatiu del territori no és aliena a altres 
dinàmiques socials, afegint-se així variables que cal considerar en 
l’anàlisi d’aquests escenaris. 

En conjunt, la figura cartogràfica adjunta de centres educatius mos-
tra una distribució diferencial en el territori que permet reflexionar 
sobre les diferents opcions que té la població valenciana per a exer-
cir el seu dret fonamental a l’educació mitjançant l’accés als recur-
sos educatius i, amb ell, desenvolupar carreres professionals que 
possibiliten la seua integració sociolaboral.

Institut Lluís Vives, València
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2 
La Formació Professional 
en la Comunitat Valenciana

La figura cartogràfica mostra la distribució de centres que impar-
teixen Formació Professional (FP) en la Comunitat Valenciana. 
Subratllem que aquests estudis queden estructurats en tres nivells: 
els Cicles de Formació Professional Bàsica, que corresponen al ni-
vell inicial; els Cicles Formatius de Grau Mitjà, inclosos en l’educació 
secundària postobligatòria i els Cicles Formatius de Grau Superior, 
pertanyents a l’educació superior. A més, l’oferta en la Comunitat 
Valenciana abasta cicles de 25 famílies professionals, la qual cosa 
diversifica en gran manera les possibilitats formatives i l’especialit-
zació en diferents sectors productius.

L’FP s’imparteix en Centres Integrats Públics de Formació Profes-
sional (CIPFP), en Instituts d’Educació Secundària (IES) i en centres 
privats autoritzats. Els CIPFP són centres de titularitat pública que 
imparteixen exclusivament ensenyaments d’FP, concretament els 
seus dos subsistemes: formació professional inicial i formació per 
a l’ocupació. En els IES, l’FP s’imparteix de manera integrada amb 
la resta d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris. Finalment, els 
centres privats d’FP autoritzats poden impartir els diferents nivells 
que concreten l’oferta. Així doncs, en conjunt, l’oferta d’FP, en el 
que a tipologia de centres es refereix, segueix l’estructura pròpia 
del sistema educatiu, diferenciant, en funció de la titularitat, centres 
públics, centres privat-concertats i centres privats. 

Tal com representa la figura cartogràfica adjunta, l’oferta d’FP s’im-
parteix en un total de 440 centres, sent aques-
ta una oferta principalment pública. Es pot di-
ferenciar per la tipologia de centres, la xarxa 
de CIPFP, que abraça un total de 15 centres, 
dels quals la meitat, set centres, es concentra 
en grans nuclis de població, essencialment a la 
ciutat de València. En la mateixa línia i pel que fa 
a la resta de centres, l’oferta privada, que inclou 
26 centres, i la privada-concertada, que compta 
amb 82, se situen en les zones més poblades, 
responent així a la major demanda que puga ha-
ver-hi en aquestes localitats. D’altra banda, els 
317 centres públics restants que imparteixen 
FP es distribueixen per la Comunitat Valencia-
na, tenint més presència a les comarques amb 
grans nuclis de població, les més poblades.

No obstant això, i com a contraposició a aques-
ta presència, és notable la situació de les co-
marques que compten únicament amb només 
un o amb cap centre; destaquen en aquest 
sentit tant l’interior de la província de València 

com el de la província de Castelló. La situació és diferent a l’interior 
d’Alacant, que compta amb un major teixit productiu en municipis 
com Alcoi, Villena o Elda, entre altres, al voltant dels quals sí que 
hi ha oferta d’FP, si bé no en la mateixa mesura que en els majors 
nuclis poblacionals. Amb tot, també en aquesta província hi ha terri-
toris sense presència d’aquests centres, essencialment en la con-
fluència del Comtat, la Marina Alta i la Marina Baixa: la Muntanya 
Alacantina, caracteritzada per les baixes densitats demogràfiques i 
lloc de despoblació.

En conjunt, aquesta situació evidencia una notable diferència terri-
torial en les possibilitats d’accés de la població als estudis de For-
mació Professional. Per tant, com ja ocorreguera en representar 
la distribució de centres de Primària i Secundària, manté el debat 
sobre com la distribució territorial dels centres educatius diversi-
fica notablement les possibilitats de formació de la població i, en 
conseqüència, diferència les oportunitats de desenvolupament de 
carreres professionals. Ara bé, donada la relació entre el sistema 
d’FP i el sistema productiu del territori, caldria aprofundir en l’anàlisi 
d’aquesta distribució tenint en perspectiva el teixit productiu de la 
Comunitat Valenciana i els recursos educatius que es despleguen 
al voltant dels nuclis més rellevants. D’aquesta manera, veiem que 
els mapes de recursos educatius necessàriament s’han d’abordar 
des de la seua relació amb diverses variables demogràfiques, so-
cials i econòmiques. 

Centre Integrat Públic de Formació Professional La Costera a Xàtiva • Foto: Estepa
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3 
Els Serveis de la Seguretat Ciutadana: 
Policia Nacional i Guàrdia Civil

La figura cartogràfica sobre els Cossos de seguretat de la Comunitat 
Valenciana representa la distribució territorial de les comissaries de 
la Policia Nacional i de les casernes de la Guàrdia Civil en la Comuni-
tat Valenciana. Tots dos cossos són instituts armats amb una estruc-
tura jerarquitzada en l’àmbit territorial del conjunt de l’estat espanyol. 
Mentre la Policia Nacional és un cos de naturalesa civil, la Guàrdia 
Civil és de naturalesa militar, tots dos amb unes funcions pròpies.

La Guàrdia Civil exerceix les funcions de seguretat i control del te-
rritori estatal a través de la denominada estructura i organització 
perifèrica, que atén unitats territorials en zones, comandàncies, 
companyies i llocs.

Les zones són unitats de comandament, coordinació i inspecció de 
la Guàrdia Civil, corresponent cada zona amb una Comunitat Au-
tònoma. La Comunitat Valenciana constitueix la sisena zona en el 
conjunt de l’estat espanyol. En les Comunitats Autònomes pluripro-
vincials com és el cas de la Comunitat Valenciana, estructuren co-
mandàncies que són qualificades d’unitats territorials fonamentals 
encarregades de desenvolupar les seues respectives funcions en 
les seues demarcacions, inclosa la mar territorial.

Al seu torn, la distribució territorial del cos de la Guàrdia Civil es fa en 
companyies que, en termes generals, es localitzen en les capçale-
res comarcals amb la finalitat de planificar, coordinar i dirigir en les 
seues demarcacions corresponents les missions que posseïsquen.

Finalment, els anomenats puestos constitueixen l’articulació bàsica 
territorial de l’Institut Armat de la Guàrdia Civil; són els més pròxims 
al ciutadà, amb l’objectiu d’atendre de la manera més immediata 
possible les seues necessitats. La forma de distribució territorial, 
extensa i polinuclear, de les casernes de la Guàrdia Civil en la Co-
munitat Valenciana obeeix a la necessitat d’atendre el conjunt de la 
ciutadania en zones on no existeixen, a causa de la seua grandària 
demogràfica i funcional, altres cossos de seguretat de l’estat.

En aquest sentit, els puestos principals solen situar-se en zones ur-
banes, industrials i turístiques a causa de les seues característiques 

demogràfiques, socioeconòmiques i territorials enfront dels llocs 
ordinaris i auxiliars que responen a necessitats d’atenció, proximitat 
i contacte amb la ciutadania en el territori.

Com pot apreciar-se en la cartografia, la distribució territorial del 
cos de la Guàrdia Civil en la Comunitat Valenciana és d’ampli abast, 
ja que totes les comarques disposen d’alguna caserna en la seua 
demarcació. Per a complir amb les seues funcions i serveis les ca-
sernes se situen tant en terres d’interior com en la façana litoral per 
a poder garantir l’atenció i resposta immediata en el marc de les 
seues demarcacions territorials i marítimes.

La Policia Nacional té un caràcter marcadament urbà, com estableix 
l’article 11.2 Llei orgànica 2/1986, de 13 març que en dictamina les 
funcions. D’aquesta manera, pot observar-se que les comissaries 
es distribueixen fonamentalment en les capitals provincials, en 
municipis dels principals entorns metropolitans, en algunes ciutats 
capçaleres comarcals i municipis amb una grandària demogràfica, en 
general, superior als 40.000 habitants. A més, hi ha dependències 
policials en els aeroports en tant que són llocs fronterers que han 
de comptar amb serveis de vigilància, seguretat i control. En termes 
generals la Policia Nacional s’estructura en els següents estrats:

	 •	 Prefectures	Superiors	en	 les	Comunitats	Autònomes,	que	
  són òrgans de comandament superior dependents de la Di-
  recció General de la Policia.
	 •	 Comissaries	provincials,	amb	funcions	generals	i	de	coordi-
  nació i suport dins de les seues demarcacions territorials.
	 •	 Comissaries	zonals,	amb	funcions	en	àrees	urbanes	de	dife-
  rents districtes.
	 •	 Comissaries	 locals,	que	tenen	dins	de	 la	seua	demarcació	
  territorial local les mateixes funcions de coordinació i suport 
  que les comissaries provincials.
	 •	 Comissaries	de	districte,	que	són	unitats	policials	bàsiques	
  en les grans urbs.
	 •	 Llocs	fronterers,	situats	en	les	zones	d’entrada	i	eixida	del	
  territori estatal, realitzant funcions de control i seguretat in-
  terior en ports, aeroports i passos terrestres.



4. Hospitals i departaments sanitaris de la Comunitat Valenciana
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monio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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HOSPITALS
01. Hospital Comarcal de Vinaròs, Vinaròs
02. Hospital la Magdalena, Castelló de la Plana
03. Hospital General Universitario de Castelló, Castelló de la Plana
04. Hospital Rey Don Jaime, Castelló de la Plana
05. Instituto de Traumatología de Union de Mutuas, Castelló de la Plana
06. Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castelló de la Plana
07. Centro Medicalizado Centro de Tecnificación Deportiva Vila-Real, Vila-real
08. Hospital Universitario de La Plana, Vila-real
09. Hospital de Sagunto, Sagunto
10. Hospital Doctor Moliner, Serra
11. Hospital de Llíria, Llíria
12. Hospital Psiquiátrico Provincial, Bétera
13. Centro de Rehabilitación y Recuperación Levante, San Antonio de Benagéber
14. Casa de Reposo San Onofre S.L, Godella
15. Imed Valencia, Burjassot
16. Hospital Arnau de Vilanova, València
17. Hospital de Manises, Manises
18. Centro Habilitado Ernest Lluch, València
19. Fundación Instituto Valenciano de Oncología, València
20. Hospital Clínico Universitario, València
21. Clínica QuirónSalud de Valencia, València
22. Hospital de Crónicos. Antiguo Hospital Militar, Mislata
23. Hospital 9 d´Octubre, València
24. Hospital la Malva-Rosa, València
25. Hospital General de Requena, Requena
26. Hospital Casa de La Salud, València
27. Hospital General Universitario, València
28. Clínica Virgen del Consuelo, València
29. Clinica Imske, València
30. Hospital Pare Jofre, València
31. Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre, València
32. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València
33. Hospital Universitario de la Ribera, Alzira
34. Hospital Nisa Aguas Vivas, Carcaixent
35. Hospital Lluis Alcanyís de Xátiva, Xátiva
36. Centro Médico Gandía, Gandía
37. Hospital Sant Francesc De Borja, Gandía
38. Policlínico San Carlos, S.L., Dénia
39. Hospital de Denia, Dénia
40. Hospital La Pedrera, Dénia
41. Hospital General de Ontinyent, Ontinyent
42. Sanatorio San Francisco de Borja”Fontilles”, la Vall de Laguar
43. Hospital Virgen de los Lirios, Alcoi
44. Hospital Clínica Benidorm, Benidorm
45. Hospital Imed Levante, Benidorm
46. Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa, la Vila Joiosa
47. Hospital General Universitario de Elda-Virgen de La Salud, Elda
48. Centro De Rehabilitación Neurológica Casaverde, Mutxamel
49. Hospital Universitario San Juan de Alicante, Sant Joan d’Alacant
50. Hospital Sant Vicent del Raspeig, Sant Vicent del Raspeig
51. Clínica Vistahermosa, S.A., Alacant
52. Hospital General Universitario de Alicante, Alacant
53. Hospital Internacional Medimar S.A., Alacant
54. Hospital Perpetuo Socorro, S.A., Alacant
55. Hospital Psiquiátrico Penitenciario, Alacant
56. Hospital Privado IMED Elche, Elx
57. Hospital General Universitario de Elche, Elx
58. Hospital Universitario Vinalopo, Elx
59. Hospital Vega Baja de Orihuela, Orihuela
60. Hospital de Torrevieja, Torrevieja
61. Hospital QuirónSalud de Torrevieja, Torrevieja

DEPARTAMENTS SANITARIS
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4 
Hospitals i departaments de salut 
de la Comunitat Valenciana

La figura cartogràfica adjunta resumeix el Mapa Sanitari de la Comu-
nitat Valenciana pel que fa a la distribució territorial dels Hospitals i 
Departaments sanitaris. D’acord amb el que s’estableix en el Capítol 
III, articles 13 a 15, de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut 
de la Comunitat Valenciana, el Sistema Valencià de Salut s’ordena 
en Departaments de Salut, que equivalen a les àrees de salut previs-
tes en la legislació bàsica estatal. Les demarcacions geogràfiques 
d’aquests departaments es delimiten atenent la màxima integració 
dels recursos assistencials, amb l’objectiu de prestar una assistèn-
cia sanitària i sociosanitària àgil, dinàmica, eficaç i sense barreres. 
Cada Departament de Salut es pot subdividir en Zones Bàsiques de 
Salut. El consell de direcció, el consell de salut i la gerència són els 
òrgans de direcció i gestió dels Departaments de Salut.

La distribució territorial de les dotacions sanitàries en la Comunitat 
Valenciana s’aprecia en la cartografia adjunta. S’hi observa el Mapa 
Sanitari de la Comunitat Valenciana en 2020, que està dividit en 24 
Departaments, dels quals 20 són de gestió directa (en 2021 han 
passat a ser 21 a causa de la reversió de l’Hospital de Torrevieja) i 
34 Hospitals dels quals 28 són d’Aguts (9 a la província d’Alacant, 4 
en la de Castelló i 14 en la de València) i 6 de Crònics i Llarga Estada 
(HACLE) (2 a la província d’Alacant, 1 en la de Castelló i 3 en la de 
València). En aquests hospitals hi ha instal·lats 10.555 llits hospita-
laris (212,15 per cada 100.000 habitants empadronats). A més, es 
compta amb 24 unitats d’hospitalització a domicili que poden assu-
mir 1.610 pacients per dia, això és, el major hospital de la Comunitat 
Valenciana. D’altra banda, els Centres d’Atenció Primària són 850, 
dels quals 284 són centres de salut i 566 són consultoris auxiliars. 

Quant a recursos humans, el nombre de pla-
ces ascendeix a 73.729, encara que la dotació 
efectiva de personal és variable en una forqueta 
que va dels 60.000 als 70.000 treballadors: Ala-
cant, 25.045; Castelló, 9.190; València, 39.494 
(Memòria de Gestió de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, 2020).

Els reptes per a la dotació sanitària valenciana 
apareixen vinculats a les cinc línies estratègi-
ques que defineix el Pla de Salut 2016-2020 de 
la Comunitat Valenciana:
1. Innovació, reorientació i reorganització del 
sistema sanitari.
2. Orientació cap a la cronicitat i els resultats 
en salut.
3. Enfortir l’equitat i la igualtat i fomentar la par-
ticipació.

4. Cuidar la salut en totes les etapes de la vida.
5. Promoure la salut en tots els entorns de la vida.

Si atenem els serveis que presta la Sanitat valenciana, els objectius 
més apressants en aquests moments són la millora de l’atenció a la 
cronicitat, la Salut Mental, la millora de l’Atenció primària, i la reduc-
ció de les llistes d’espera en determinats serveis.

Ara bé, amb caràcter general, el principal repte és la sostenibili-
tat general del sistema donada la creixent demanda de serveis per 
la ciutadania. Atendre aquest objectiu requereix fonamentalment 
atendre quatre ordres de factors: 
a. Millora del Finançament: vinculada estretament a una reforma del 
sistema de finançament autonòmic que tinga en compte el nombre 
de persones que integren el públic potencial de l’atenció sanitària 
valenciana. 
b. Reorganització territorial del sistema: ajust del sistema als canvis 
i fluxos demogràfics considerant la naturalesa de les dotacions sa-
nitàries. No obstant això, hi ha reptes impostergables com l’atenció 
adequada als territoris rurals remots. 
c. Governança: la millora del rendiment dels recursos sanitaris re-
quereix la posada en marxa, també improrrogable, d’un Servei Va-
lencià de Salut que atenga de forma més eficaç i eficient a la gestió 
i provisió de serveis. 
d. Personal sanitari: cada vegada són majors les dificultats, entre 
altres causes, a causa de la jubilació de la generació del baby boom, 
per a trobar el personal necessari per a cobrir places d’especialitza-
ció (crònics i mentals) i, en general, de metges i ATS.

Hospital Lluís Alcanyís, a Xàtiva • Foto: Estepa
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Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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5 
Els serveis de telecomunicacions 
en la Comunitat Valenciana

La figura cartogràfica representa la disponibilitat d’accés dels ciu-
tadans dels municipis de la Comunitat Valenciana a connexions de 
banda ampla fixa. Una connexió de banda ampla fixa es defineix 
com aquella connexió que es troba associada a una direcció física i 
amb velocitats de transmissió de dades des de 30 Mb/s fins a 100 
Mb/s o superiors. L’Agenda 2030 del Govern d’Espanya la defineix 
en 100 Mb/s. Aquest llindar s’alinea amb les indicacions europees 
d’accés universal a la banda ampla com a dret ciutadà.

La tecnologia en la xarxa d’accés està determinada pel dispositiu 
físic que canalitze la informació cap al punt de terminació d’usuari. 
Actualment, com s’observa en els informes de la Comissió Nacio-
nal dels Mercats i la Competència (CNMC), les tecnologies predo-
minants són de parell trenat (com ADSL), de tipus híbrid fibra òpti-
ca/coaxial, de tipus fibra òptica o tecnologies d’accés fix radi (FWA). 

La cartografia ens proporciona dades concretes sobre el percentat-
ge de possibilitat d’accés de la població de cada municipi valencià 
a connexions de banda ampla fixa de 100 Mb/s, és a dir, ens indica 
si hi ha infraestructura desplegada tant als termes municipals com 
a nivell comarcal.

La CNMC estima que, a Espanya, l’accés a xarxes de banda ampla 
fixes (des de 10 Mb/s a 1 Gb/s) s’estableix en 34,2 línies per 100 
habitants, de les quals, en 2020, el 71,8% responia a tecnologies 
mitjançant fibra òptica, el 18,6% a tecnologies de parell de coure o 
ADSL, i el 8,9% a tecnologies híbrides de coaxial/fibra.

En aquest cas representat de 100 Mb/s, només les tecnologies de 
tipus d’accés de nova generació (NGA), que es corresponen amb 
desplegaments de fibra òptica o tecnologies híbrides avançades 
(DocSis 3.x, FWA), poden proveir aquestes velocitats d’accés. A 
nivell nacional, 12 milions de línies són de la mena de 50-100 Mb/s 
o superior, sobre els 17 milions de línies totals comptabilitzades. 
Segons les dades de la CNMC, les línies de 100 Mb/s estan concen-
trades en municipis de més de 10.000 habitants. Això es deu al fet 
que aquests municipis concentren a més del 70% de la població en 
un territori similar o menor al de la resta de municipis, i, per tant, el 
percentatge d’usuaris és major. 

La distribució de les connexions de banda ampla fixa en el territori 
valencià mostra notables diferències territorials. El desplegament 
d’aquestes tecnologies s’ha realitzat amb inversions privades en 
els últims 10 anys, majoritàriament pels operadors. El retorn de la 
seua inversió en zones amb un nombre baix de línies o potencials 
clients, donada la seua estructura territorial, és més difícil i no en 
facilita el desplegament. Això s’observa clarament en la cartogra-
fia, on els municipis de menys de mil habitants (com a l’interior de 
Castelló), amb nuclis urbans dispersos, aconsegueixen 50% o fins 
i tot menys taxes d’accés. Aquesta situació també es produeix en 
zones amb orografies molt acusades que dificulten el desplega-

ment, com és l’interior de la Marina Alta, la Safor, el Comtat, l’Alt 
Palància o la Serrania. Són territoris que tenen en comú orografies 
amb grans desnivells topogràfics que dificulten el desplegament 
tradicional de tecnologies d’accés fix de banda ampla de 100 Mb/s. 
D’altra banda, en zones d’alta densitat poblacional, com les zones 
metropolitanes de València, Castelló, Borriana, Alacant, Elx, Alcoi, 
Orihuela, o Torrevieja, el percentatge és sempre superior al 70-
80% de disponibilitat.

Els principals factors que modelen l’accés a xarxes de banda ampla 
fixes per a l’usuari final en la Comunitat Valenciana són la densi-
tat poblacional i l’orografia. En pols industrials com ara les àrees 
urbanes d’Elda, Villena, Requena, Borriana, Vila-real, o Sagunt, la 
necessitat de connectivitat per a facilitar l’activitat econòmica ha 
millorat l’accés a xarxes de banda ampla fixes fins a percentatges 
del 70-80%.

Actualment, prop del 40% del territori de la Comunitat Valenciana 
no disposa d’accessos NGA d’alta velocitat a 100 Mb/s. S’estan 
generant dinàmiques polítiques per a millorar aquesta situació amb 
l’horitzó 2030 com a meta per a arribar a tindre al 80% de la po-
blació amb accessos de 100 Mb/s. Això s’observa en els plans de 
suport públic a desplegaments de noves tecnologies NGA en zones 
no favorables o blanques, amb baixa densitat de població, plantejats 
en els últims cinc anys. 

El desenvolupament tecnològic actual demostrat en els projectes 
pilot 5G nacionals augura la possibilitat d’accessos FWA que pro-
veïsquen accés a xarxes de banda ampla fixes en els pròxims anys. 
Els plans i agendes de desenvolupament social i competitiu de les 
administracions públiques contemplen aquest tipus de tecnologies, 
que permetran augmentar la disponibilitat d’accessos d’alta velo-
citat en aquelles zones en les quals, a causa de la seua orografia, 
no és possible amb el sistema de desplegament cablejat i de fibra 
òptica actual.

Instal•lacions de telecomunicacions en el Mondúver. Barx • Foto: Estepa
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6 
Museus i col·leccions museogràfiques 
permanents en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana posseeix un desplegament generós quant 
a museus i col·leccions museogràfiques permanents. Així es recull 
en la figura cartogràfica. De nord a sud i d’est a oest totes les comar-
ques compten amb dotacions museístiques, generalment de titulari-
tat pública. L’única excepció es troba en el Racó d’Ademús, comarca 
que es reconeix com a territori museu per tindre la millor representa-
ció del seu patrimoni en el seu paisatge natural i humà. Li segueixen 
la Vall de Cofrents-Aiora que tan sols disposa d’un espai museístic, 
el Museu del Castell de Cofrents, i la comarca de l’Alcalatén, amb 
només dos museus, sent el més destacable el Museu de Ceràmica 
de l’Alcora. S’observa per tant que la distribució dels espais museís-
tics és més abundant en els municipis de l’àrea litoral i en aquells 
que tenen un cens de més de 25.000 habitants, decreixent, en ge-
neral, en les àrees muntanyenques de l’interior, menys poblades.

Tant l’arrelament històric com la voluntat d’actualització cultural són 
argumentats per a l’obertura de centres museogràfics. Així doncs, 
són les capitals de província les que es distingeixen pel seu atractiu 
museogràfic, amb València, amb trenta d’aquests espais, al cap-
davant, mentre que Alacant, amb cinc, i Castelló, amb quatre, són 
les ciutats que estableixen un segon nivell, ampliable a unes altres: 
Borriana, Sagunt, Ontinyent, Gandia, Alcoi, Elx i Oriola. Les cau-
ses d’aquesta distribució són complexes, ja que a la tradició dels 
museus provincials se suma l’existència de col·leccions antigues o 
cases-museu en llocs determinats i la creació de col·leccions mo-
dernes de molt diferent caràcter, com a resultat de disposicions ofi-
cials, d’accés a fons eclesiàstics, de mecenatge o col·leccionisme 
privat, etc., orientats cap a públics diversos, segons el seu origen i 
l’època de la seua creació.

En el segle XIX la concentració de peces en una sola 
institució ben dotada va ser la regla a escala nacional, 
provincial o, excepcionalment, municipal. En el segle XX 
l’augment de la temàtica del patrimoni va donar lloc als 
museus especialitzats i en l’actualitat es reclama una 
descentralització dels béns culturals en benefici del seu 
gaudi per part de la ciutadania. En 2019, l’Institut Valencià 
d’Art Modern-IVAM va tancar amb 209.474 visitants, el 
Museu Arqueològic d’Alacant-MARQ amb 190.000, i el 
Museu de Belles Arts de València va rebre 177.137 visi-
tants. L’espai cultural Bombas Gens-Centre d’Art va tindre 
aquest mateix any 70.000 visites. Les xifres demostren 
l’atractiu d’aquestes institucions per al gran públic al qual 
s’ofereix, a més de la visita a la col·lecció permanent i 
a les exposicions temporals, activitats complementàries: 
tallers, visites guiades, exposicions temporals, etc.

Un tret d’aquestes instal·lacions culturals és la diversitat 
temàtica, en funció de l’Arqueologia, Belles arts, Art Con-

temporani, Ciències Naturals, Etnologia i Antropologia, Ciència i Tec-
nologia, Tèxtil i Indumentària, Arts Decoratives, entre altres. Desta-
quen els museus arqueològics (65), 
per imperatiu de la Llei de Patrimo-
ni Històric Espanyol de 1985 i la 
Llei de Patrimoni Cultural Valencià 
de 1998, que exigeixen la recupe-
ració i conservació del patrimoni ar-
queològic. Segueixen els d’Etnolo-
gia i Antropologia (55) i els museus 
de Belles arts (46). Directori de 
Museus i Col·leccions d’Espanya. 
Ministeri de Cultura i Esport.

La creació de nous museus en 
la Comunitat Valenciana mostra 
perspectives de creixement bé 
per ampliació dels centres ja exis-
tents, o bé per l’obertura de nous 
espais capdavanters.

Els espais museístics i les col·lec-
cions permanents alberguen el 
patrimoni cultural, el conserven i 
estudien i l’exposen al públic per-
què puga ser visitat amb finalitats 
educatives, de gaudi i esbarjo, 
l’objecte del qual és el de preser-
var i generar coneixement.

Museu de la Setmana Santa, de Orihuela • Foto: Estepa

Museu de Belles Arts, de Castelló de la Plana • Foto: Estepa
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Jutjats i Partits Judicials 
en la Comunitat Valenciana

La figura cartogràfica adjunta reflecteix la planta judicial de la Comu-
nitat Valenciana pel que fa a les demarcacions dels Jutjats i Partits 
Judicials. Aquestes no són una altra cosa que conseqüència del que 
es disposa en el Títol I de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial. A Espanya l’estructura d’aquest poder es traça de 
conformitat amb tres criteris concurrents: el material (Civil, Penal, 
Contenciós-administratiu i Social); el territorial (demarcacions d’ex-
tensió creixent i superposada); i el jeràrquic (implica la possibilitat 
de revocar, modificar o confirmar les resolucions dels òrgans infe-
riors). En aquest marc, el Poder Judicial s’organitza territorialment 
de la següent forma:

A. Municipis: jutjats de pau. Òrgan judicial unipersonal que exer-
ceix funcions judicials sobre qüestions de menor rellevància: trà-
mits de registre civil, reclamacions civils menors, juís de faltes i 
danys lleus, etc.

B. Partits judicials: els Jutjats de Primera Instància i Instrucció, 
Mercantil, Penal, de Violència sobre la Dona, Contenciós Adminis-
tratiu, Social, de Vigilància Penitenciària i de Menors. Aquests Ju-
tjats poden, en primera instància, resoldre casos en els diferents 
ordres materials que no siguen atribuïts a altres jutjats i, a més, 
poden instruir les causes en l’ordre penal, llevat que aquesta siga 
atribuïda a jutjats d’ordre territorial superior.

C. Províncies: Audiència Provincial i Jutjats Contenciós Administra-
tiu, Social, de Vigilància Penitenciària, de Menors, Penal i Mercan-
til. Les Audiències Provincials coneixen en l’ordre penal 
dels recursos que establisca la llei contra les resolucions 
dictades pels Jutjats competents dels partits judicials i, 
en primera instància llevat d’excepcions, de les causes 
per delicte; i, en l’ordre civil, coneixen dels recursos que 
establisca la llei contra resolucions dictades en primera 
instància. 

D. Comunitats Autònomes: Tribunals Superiors de Jus-
tícia. Les competències del Tribunal Superior de Justícia 
són el coneixement, en última instància, dels recursos 
d’apel·lació contra Sentències de tribunals radicats en la 
Comunitat, i el recurs de Cassació (i extraordinari de Re-
visió) per infracció del Dret civil, foral o especial i adminis-
tratiu propi de la Comunitat.

E. Estat: Audiència Nacional i Tribunal Suprem. L’Audièn-
cia Nacional (delictes de terrorisme i narcotràfic, fonamen-
talment) i el Tribunal Suprem (aforaments i recursos de 
cassació, revisió i altres extraordinaris, en la seua major 
part) culminen territorial i jeràrquicament la planta judicial 
al nostre país.

La distribució territorial dels jutjats en la Comunitat Valenciana es 
recull en la figura cartogràfica adjunta. La Comunitat Valenciana en 
2020 està atesa per 398 òrgans judicials, als quals cal afegir fisca-
lies, instituts de medicina legal, serveis comuns, etc. que es repar-
teixen en 36 partits judicials:
	 •	 13	partits	judicials,	a	la	província	d’Alacant;
	 •	 5	partits	judicials,	a	la	de	Castelló;
	 •	 18	partits	judicials,	a	la	de	València.

Aquests òrgans i el seu suport administratiu ocupen 64 immobles 
en els quals presten els seus serveis 583 jutges o magistrats; 254 
fiscals; 427 lletrats de l’administració de justícia; i 4.623 funcionaris 
al servei de l’administració de justícia i els instituts medicoforenses.

En l’actualitat, els principals reptes de la Justícia en la Comunitat 
Valenciana són:

a. Necessitat de disposar d’instal·lacions més apropiades, segures, 
funcionals, accessibles i eficients. A tal efecte hi ha un Pla d’Infraes-
tructures Judicials els principals objectius del qual passen per la 
construcció de noves seus i, en el seu cas, reforma de les existents.
b. Necessitat de modernitzar el funcionament dels Jutjats i Tribu-
nals, sent prioritària, a més d’altres qüestions, la gestió integrada i 
telemàtica dels arxius judicials.
c. Necessitat de millorar els serveis d’atenció als ciutadans, espe-
cialment a través d’Oficines d’Ajuda a les Víctimes i d’Oficines de 
Mediació.

Jutjats de Xàtiva • Foto: Estepa



8. Dotació de serveis per a persones majors: Centres de Dia i Residències de la Comunitat Valenciana
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8 
Dotació de serveis 
per a persones majors: 
centres de dia i residències 
de la Comunitat Valenciana

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autono-
mia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència 
crea l’actual Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SAAD). Aquest sistema és el conjunt de prestacions i serveis des-
tinats a la promoció de l’autonomia personal, així com a la protecció 
i atenció a les persones en situació de dependència, a través de 
serveis públics i privats concertats.

Entre el conjunt de serveis oferits per la referida Llei es troben els 
de centres de dia i els d’atenció residencial. El servei de centre de 
dia ofereix una atenció integral a les persones majors en situació 
de dependència, destinada a la realització d’activitats bàsiques de 
la vida diària i que requereixen atencions per a millorar o mantindre 
la seua autonomia personal. El servei d’atenció residencial té un 
caràcter permanent i constitueix la residència habitual de la persona 
en situació de dependència. Ofereix una atenció continuada, tenint 
en compte la naturalesa i el grau de dependència de la persona, així 
com de la intensitat de les cures que precise.

La Comunitat Valenciana posseeix 291 municipis que ofereixen ser-
veis de centres de dia o d’atenció residencial a majors, la qual cosa 
representa el 53,7% dels termes valencians. Destaca la província 
de València, amb 172 localitats, seguida d’Alacant amb 75, i Caste-

lló amb 44. Els municipis que proporcionen aquest tipus de serveis 
es localitzen principalment en els espais urbans i de major concen-
tració poblacional, situats sobretot en la franja litoral, i en les àrees 
metropolitanes de les capitals provincials i les respectives zones 
d’influència. També ofereixen aquests serveis diversos municipis 
d’interior, fonamentalment els situats en l’eix entre Villena i Elx, en 
diverses localitats de la Vall de Cofrents-Aiora, així com en la majo-
ria de capçaleres comarcals, com ara Morella, Enguera, Ontinyent, 
Alcoi o Cocentaina.

No obstant això, els municipis del territori valencià que no disposen 
de serveis de centres de dia o de residències de majors ascen-
deixen a 251, el 46,3%. Es localitzen especialment en àrees inte-
riors de les províncies de València i Castelló, així com a la Muntanya 
Alacantina. En termes generals es tracta de localitats de reduïda 
grandària i escassa densitat poblacional, allunyades dels principals 
nuclis urbans i amb un marcat caràcter rural. De fet, el 81,3% de les 
localitats valencianes que no disposen de residències ni de centres 
de dia per a majors tenen menys de 2.500 habitants.

En aquest sentit, les àrees rurals de l’interior valencià pateixen pro-
blemes d’èxode rural i falta de recursos demogràfics, que han donat 
lloc a una contínua despoblació i un creixent procés d’envelliment. 
Aquesta constant pèrdua de població en el medi rural valencià està 
acompanyada d’un dèficit d’accés als serveis públics i privats en les 
seues diverses modalitats, que troben serioses dificultats per a ser 
oferits a una escassa població que es redueix. En conseqüència, es 
conformen territoris que s’endinsen en un bucle negatiu, d’eixida 
complicada. Les persones residents en les àrees rurals de l’interior 
valencià pateixen d’aquesta manera la precarització de serveis fona-
mentals, com els dirigits a l’atenció a majors.

En aquest context, és cert que des de fa anys es fan rellevants 
esforços dirigits a incrementar l’atenció a les persones majors en 
el medi rural, donat l’elevat envelliment en aquests espais. No obs-
tant això, encara no s’han aconseguit pal·liar de manera significativa 
els desequilibris existents entre bona part d’aquestes àrees rurals 
interiors i la resta del territori valencià. Per això, sobre la base del 
principi dels drets de ciutadania equitatius, la població d’aquests 
espais hauria de veure ampliada l’oferta dels serveis dirigits a per-
sones majors, així com d’altres essencials per a millorar la seua 
qualitat de vida.

Centre de dia per a persones majors dependents. Alqueria de la Puríssima. Benimaclet • Foto: Estepa
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DOTACIÓ DE CENTRES

UNIVERSITATS
01. UNED, Benicarló
02. Universitat Jaume I, Castelló de la Plana
03. Universidad Cardenal Herrera (CEU), Castelló de la Plana
04. UNED, Vila-real
05. UNED, Segorbe
06. UNED, Sagunto
07. Universidad Cardenal Herrera (CEU), Moncada
08. Universitat Cardenal Herrera (CEU), Alfara del Patriarca
09. Universidad Católica de Valencia “Sant Vicent Màrtir”, Godella
10. Universidad Católica de València “Sant Vicent Màrtir”, Burjassot
11. Universitat de València. Campus Burjassot-Paterna, Burjassot
12. Centro de Estudios Financieros (CEF), València
13. Universitat Politècnica, València
14. Universitat de València- Estudi general, València
15. Universitat de València. Tarongers, València
16. Universidad Europea de Valencia, Valencia
17. Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), València
18. Universidad Internacional Valenciana (VIU), València
19. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), València
20. Centro universitario EDEM, València
21. Universidad a distancia “Francisco Tomás y Valiente”, València
22. Escuela Universitaria de enfermería “ La Fe”, València
23. Universidad Católica de Valencia “Sant Vicent Màrtir”, Torrent
24. Florida Universitaria, Catarroja
25. Universidad Católica de Valencia 
      “Sant Vicent Màrtir”, Alzira
26. UNED, Alzira
27. Universidad Polítecnica. Campus Gandía, Gandia
28. Universidad Católica de Valencia 
     “Sant Vicent Màrtir”, Xátiva
29. UNED, Xátiva
30. Universitat de València. Centre Internacional
      de Gandia, Gandia
31. UNED, Gandia
32. UNED, Dénia
33. UNED, Ontinyent
34. Universitat de València. Campus Ontinyent, Ontinyent
35. UNED, Xàbia

36. Sede universitaria de Cocentaina. Universidad de Alicante, Cocentaina
37. Sede universitaria de Benissa. Universidad de Alicante, Benissa
38. Sede universitaria de Villena. Universidad de Alicante, Villena
39. Sede universitaria de La Nucia. Universidad de Alicante, la Nucia
40. Sede universitaria de Biar. Universidad de Alicante, Biar
41. Aula universitaria de l’Alfàs del Pi. Universidad de Alicante, l’Alfàs del Pi
42. UNED, Benidorm
43. Aula universitaria de Benidorm. Universidad de Alicante, Benidorm
44. Sede universitaria de Xixona. Universidad de Alicante, Xixona
45. Aula universitaria de Sax. Universidad de Alicante, Sax
46. UNED, Elda
47. Universidad de Alicante, Alacant
48. Universidad Miguel Hernández, Elx
49. UNED, Elx
50. Universidad Cardenal Herrera (CEU), Elx
51. Sede universitaria de Orihuela. Universidad de Alicante, Orihuela
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1 
Universitats i centres R+D+i 
de la Comunitat Valenciana

La figura cartogràfica representa la distribució de les universitats en 
la Comunitat Valenciana. El mapa, a més de la seu principal de cada 
universitat, representa els diferents campus universitaris, centres i 
seus universitàries de les universitats públiques i privades.

Les universitats realitzen principalment tres missions: docència, 
investigació i transferència de coneixement. A Espanya les univer-
sitats, especialment les universitats públiques, són sinònim d’I+D. 
En el cas valencià, la importància de les universitats en el sistema 
d’I+D+i valencià és decisiva i molt major que en el conjunt d’Es-
panya. Això és degut a l’escassa presència d’empreses i universi-
tats privades en aquestes activitats. En l’actualitat, les universitats 
valencianes representen el 47% de tota la despesa en I+D de la 
Comunitat Valenciana, per davant d’empreses (40,7%) i Adminis-
tracions Públiques (12,3%). La importància de les universitats pú-
bliques en els resultats és notable, en tant que representen el 97% 
de tota la producció investigadora, el 97% dels fons captats per 
transferència i el 90% de les patents. 

Encara que les universitats públiques valencianes més importants 
destaquen per la seua investigació, cadascuna té una orientació di-
ferent. Entre les dos universitats de major dimensió, la Universitat 
de València presenta una major especialització en la investigació, i 
la Universitat Politècnica de València en l’àmbit de la transferència. 

En la Comunitat Valenciana hi ha cinc universitats públiques: Univer-
sitat de València, Universitat Politècnica de València, 
Universitat d’Alacant, Universitat Miguel Hernández i 
Universitat Jaume I. Les dos primeres estan situades 
a València i són les més grans de la Comunitat Valen-
ciana. Els seus campus estan situats majoritàriament 
a València, encara que també tenen centres i seus en 
el seu entorn territorial. 

La Universitat de València compta amb quatre cam-
pus: Blasco Ibáñez, Tarongers, Ontinyent i Burjas-
sot-Paterna, i el Centre Internacional de Gandia. De 
la mateixa manera ofereix nombroses extensions en 
totes les comarques valencianes, delegacions, cen-
tres adscrits i emplaçaments exemplars, com l’edifici 
històric de la Nau, el Jardí Botànic o el Palau de Cerve-
ró. La Universitat Politècnica de València té tres cam-
pus: Campus de Vera, Campus d’Alcoi i Campus de 
Gandia. La Universitat d’Alacant té el campus a Sant 
Vicent del Raspeig, però també disposa de diverses 
seus repartides per la província a Alacant, Benissa, 

Biar, Cocentaina, Xixona, La Marina, La Nucia, Orihuela i Villena. La 
Universitat Miguel Hernández compta amb quatre campus: Elx, Al-
tea, Sant Joan d’Alacant i Orihuela. Finalment, la Universitat Jaume 
I únicament compta amb el campus de Castelló.

En el mapa pot observar-se que, a més dels campus i seus de les 
universitats públiques valencianes, també hi ha centres adscrits a 
les universitats públiques i seus d’una altra universitat pública, la 
UNED, vinculats sobretot a la prestació docent als seus estudiants 
i no tant a activitats d’investigació. Així mateix, també hi ha seus 
de la Universitat Cardenal Herrera i de la Universitat Catòlica de 
València.

La ubicació dels campus de les universitats públiques no està de-
terminada per criteris de rendibilitat econòmica, com pot ser el cas 
de les universitats privades, sinó per la demanda social dels seus 
serveis docents i d’investigació, molt relacionats amb les titulacions 
que cada universitat imparteix i amb l’especialització productiva dels 
municipis on se situen. La cartografia adjunta permet visualitzar fà-
cilment la correlació existent entre centres universitaris i nuclis de 
població i de potencial econòmic. Així, s’observa una aglomeració 
de centres al voltant dels nuclis urbans més poblats i amb més 
activitat econòmica. Concretament a la ciutat de València, al Baix 
Vinalopó, en la Costera, a la Vall d’Albaida i a la Safor. Per contra, a 
penes hi ha centres universitaris a l’interior de la província de Valèn-
cia o a la província de Castelló. 

Facultat de Medicina, València • Foto: Estepa
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2 
Territoris 
de la Innovació valenciana

La innovació és el motor que impulsa la transformació i el creixe-
ment de les empreses en tant que permet aprofitar els recursos per 
a obtindre majors beneficis econòmics i socials. A nivell territorial, 
la innovació és un factor de competitivitat. Els seus resultats per-
meten no sols fer més eficients determinats processos productius 
i reduir costs, sinó també generar nous productes i serveis. Tot això 
permet millorar la productivitat, augmentar el valor afegit, generar 
ocupació de qualitat i millorar el benestar del conjunt de la població 
dels territoris. 

Però no totes les activitats econòmiques tenen la mateixa possibili-
tat de participar en els processos d’innovació, sinó sobretot aquelles 
que tinguen un major perfil tecnològic. L’INE classifica les activitats 
econòmiques en activitats de baixa, mitjana i alta tecnologia. Les 
activitats d’alta tecnologia es caracteritzen per una ràpida renovació 
dels seus coneixements i pel seu grau de complexitat que exigeix 
un continu esforç en investigació i una sòlida base tecnològica. Es 
tracta d’activitats caracteritzades per l’important volum de recur-
sos financers i de personal que destinen a la investigació, per la 
tecnologia incorporada en les patents i per la ràpida renovació dels 
seus equips. Els processos d’innovació tenen lloc principalment en 
aquests tipus d’activitats amb major nivell tecnològic. 

Gràcies al desenvolupament de les tecnologies de la informació i 
telecomunicacions la innovació està cada vegada més present en el 
sector serveis, de fet, la digitalització de les empreses, la intel·ligèn-
cia artificial o la internet de les coses obri un ventall quasi il·limitat 
de possibilitats per a innovar en el sector serveis. No obstant això, 
degut principalment a l’absència d’informació prou desagregada a 
escala territorial, s’utilitza el percentatge d’afiliats a la seguretat so-
cial en el sector manufacturer de tecnologia mitjana-alta i alta com 
una variable que aproxima molt bé la capacitat innovadora dels te-
rritoris. 

Per a conéixer la innovació territorial ens servim de la figura car-
togràfica. Es mostra com la major concentració de l’ocupació en 
sectors de mitjana-alta i alta tecnologia a la província de València 
es dona a la comarca de València i en determinats municipis de 
comarques adjacents com ara la Foia de Bunyol, L’Horta Sud, La Ri-
bera Baixa i La Ribera Alta i més a l’interior de la província en algun 
municipi de la comarca de la Serrania i la Vall d’Albaida.

A la província de Castelló destaca també la concentració d’activitats 
de perfil tecnològic alt en determinats municipis de la comarca de 
la Plana Alta i el Baix Maestrat. Es tracta fonamentalment de co-
marques amb gran importància d’empreses innovadores vinculades 
amb el sector ceràmic i tauleller. Finalment, a la província d’Alacant, 
la comarca que més destaca per la seua presència d’ocupació en 
sectors de tecnologia alta és la comarca de l’Alcoià i el seu entorn.

La figura cartogràfica mostra les enormes diferències territorials 
quant a la localització d’activitats de perfil tecnològic alt. És cert que 
determinats municipis destaquen per un alt grau d’ocupats en tec-
nologia alta a causa de localització puntual d’empreses grans amb 
alt perfil tecnològic, però en altres casos es deu al disseny previ de 
polítiques industrials que han propiciat l’aparició de sinèrgies que 
exerceixen de pols d’atracció afavoridors de la localització de més 
empreses. Aquest és el cas del sector tauleller a la província de 
Castelló, o del calçat en la d’Alacant. En aquest context, els territo-
ris que compten amb escassa presència d’empreses amb alt nivell 
tecnològic evidencien que són ineficients en termes de comercialit-
zació, desenvolupament de productes i serveis per a resoldre pro-
blemes i necessitats locals o globals. En aquests casos resulta fona-
mental que els governs regionals i municipals dissenyen les seues 
polítiques no sols perquè les empreses desenvolupen d’innovació 
i desenvolupament de noves tecnologies, productes i serveis, sinó 
per a afavorir la localització d’activitat amb alt perfil tecnològic.

Power Electronics en Llíria            
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TIPOLOGIA

INSTITUTS TECNOLÒGICS
01. Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), Castelló de la Plana
02. ESPAITEC, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial - Universitat Jaume I, Castelló de la Plana
03. CEEI Castelló, Castelló de la Plana
04. Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística (ITENE), Paterna
05. Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), Paterna
06. CEEI València, Paterna
07. Institut Tecnològic Metall mecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME), Paterna
08. Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), Paterna
09. Institut Tecnològic de l’Alimentació (AINIA), Paterna
10. Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), Paterna
11. Parc Científic - Universitat de València, Paterna
12. Institut de Biomecànica de València (IBV), València
13. Institut Tecnològic d’Informàtica (ITI), València
14. Ciutat Politècnica de la Innovació - Universitat Politècnica de València, València
15. CEEI Alcoi
16. Institut Tecnològic del Tèxtil (AITEX), Alcoi
17. Institut Tecnològic de Productes Infantils i Oci (AIJU), Ibi
18. Institut Tecnològic del Calçat i Connexes (INESCOP), Elda
19. Parc Científic d’Alacant – Universidad de Alicante, Alacant
21. Parc Científic - Universidad Miguel Hernández, Elx



255

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

 I 
IN

NO
VA

C
IÓ

La figura cartogràfica mostra la localització de diferents infraestruc-
tures de suport a la innovació: instituts tecnològics, parcs científics 
i centres europeus d’empreses innovadores.

Els instituts tecnològics són organismes d’investigació privats sen-
se ànim de lucre l’objectiu del qual és fer costat a les empreses, 
especialment a les pimes, per a impulsar la seua competitivitat a 
través de la I+D+i. Van ser creats en la dècada de 1990 en el marc 
de la política de suport a la innovació a sectors tradicionals desen-
volupada pels primers governs autonòmics, sovint sobre la base de 
centres d’investigació preexistents. La missió dels instituts tecnolò-
gics és proporcionar serveis de suport a la innovació a les empreses 
que així ho requerisquen; aquests serveis van des de la realització 
d’anàlisi de laboratori i emissió de certificacions fins a la formació 
especialitzada i el suport en projectes d’I+D+i. Estan organitzats en 
una xarxa (REDIT) que exerceix la seua representació institucional 
i promou la col·laboració entre aquests. La major part dels instituts 
són de caràcter sectorial, i estan vinculats a un sector concret amb 
forta presència en l’economia valenciana: ceràmica (ITC), indústria 
metal.lomecànica i fabricació de fusta i moble (AIDIMME, fruit de 
la fusió d’AIDIMA-Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge 
i Afins, i d’AIMME-Institut Tecnològic Metal·lomecànic), indústria 
alimentària (AINIA), fabricació tèxtil (AITEX), productes infantils i oci 
(AIJU), calçat (INESCOP), informàtica (ITI), plàstic (AIMPLAS), em-
balatge, transport i logística (ITENE) i energia (ITE).

D’altra banda, els Centres Europeus d’Empreses Innovadores 
(CEEI) són entitats creades en la dècada de 1990 sota el model dels 
Business & Innovation Centre (BIC) promoguts per la Unió Europea 
en 1984, a través de la Direcció General de Política Regional de les 
Comunitats Europees, amb la finalitat de constituir una eina eficaç 
per a difondre la cultura emprenedora i la innovació. Fan costat a 
emprenedors i Pimes proporcionant serveis i assessorament a les 
empreses en els seus inicis, fomenten la cooperació entre empre-
nedors, empreses innovadores, i institucions, i disposen d’un viver 
d’empreses amb espais on aquestes poden allotjar-se des dels ini-
cis de la idea fins a la consolidació de l’empresa. 

Finalment, els parcs científics són espais de qualitat impulsats per 
les universitats en el primer decenni dels 2000 en col·laboració amb 
altres agents del sistema d’innovació per a incentivar les relacio-
nes empresa-universitat i dinamitzar la transferència de tecnologia 
i coneixement entre la Universitat i el món empresarial. Impulsen 
i acullen empreses innovadores i de base tecnològica, Instituts 
d’Investigació i Laboratoris mixtos d’I+D Universitat-Empresa, que 

comparteixen serveis cientificotècnics de gran valor afegit que faci-
liten l’establiment de xarxes i aliances i un assessorament profes-
sionalitzat.

Aquestes tres infraestructures constitueixen components centrals 
del sistema d’I+D+i empresarial de la Comunitat Valenciana, i la 
seua localització conjunta i pròxima a les empreses pretén afavo-
rir la complementarietat, la cooperació i l’intercanvi entre agents, 
propiciant així la creació de sinergies. El seu patró de localització 
respon a dos factors principals: 

A. D’una banda, els instituts i CEEI que se centren en el suport 
a sectors tradicionals articulats en clústers o àrees d’aglomeració 
productiva especialitzada, es localitzen dins d’aquestes àrees, a ve-
gades secundats pels parcs científics de les universitats. Aquest és 
el cas de l’Institut Tecnològic del calçat i connexes (INESCOP) i del 
CEEI d’Elda; de l’Institut de Productes Infantils i d’oci (AIJU), situat 
a Ibi, dins de l’àrea del joguet; de l’Institut Tecnològic del tèxtil (AI-
TEX) i el CEEI d’Alcoi; del Parc Científic de la Universitat Miguel Her-
nández i del CEEI d’Elx; i de l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), 
de l’ESPAITEC- Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Uni-
versitat Jaume I, i del CEEI de Castelló, tots ells situats en aquesta 
ciutat. En tots aquests casos la seua localització respon al desig de 
situar-se en un lloc pròxim a les empreses a les quals serveixen de 
suport, amb la finalitat de facilitar l’accés als seus serveis i facilitar 
la cooperació i la creació de sinergies.

B. D’altra banda, uns altres set Instituts Tecnològics, un CEEI i dos 
parcs científics se situen en l’àrea metropolitana de València, princi-
pal aglomeració productiva de la regió, atrets tant per la proximitat a 
les empreses com per la proximitat als serveis avançats i el coneixe-
ment que els proporciona l’espai metropolità. Així, el Parc Científic 
de la Universitat de València es localitza a Burjassot-Paterna, pròxim 
a un dels seus campus, mentre que els Instituts de Biomecànica de 
València (IBV) i d’Informàtica (ITI) es localitzen a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació, parc científic de la Universitat Politècnica de València. 
D’altra banda, el CEEI de València, així com els Instituts tecnològics 
del Plàstic (AIMPLAS), de l’Embalatge, Transport i Logística (ITENE); 
de l’Energia (ITE); de l’Alimentació (AINIA), i Metal·lomecànic, Moble, 
Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME), se situen al Parc Tecnològic de 
Paterna (València Parc Tecnològic), un espai industrial especialitzat 
creat com a element de la política industrial de la Generalitat Valen-
ciana, que ofereix infraestructures tecnològiques i serveis avançats 
necessaris per a proporcionar un entorn empresarial que afavorisca 
la competitivitat de les empreses de caràcter innovador.

Julia Salom Carrasco
Universitat de València

3 
Xarxa d’Instituts Tecnològics 
de la Comunitat Valenciana
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4 
La innovació territorial 
en la Comunitat Valenciana

El desenvolupament territorial requereix el coneixement d’aquells 
suports que sustenten el creixement econòmic, l’activitat empresa-
rial o la creació d’ocupació. Entre aquests trobem la innovació terri-
torial, és a dir, la capacitat de generar i adoptar nous coneixements 
capaços de maximitzar les potencialitats dels territoris, tant des del 
punt de vista empresarial com social, amb la finalitat de millorar 
els escenaris de partida. Quan ens referim als processos d’innova-
ció fem referència per tant a la investigació, i per descomptat a la 
transferència de coneixement. D’aquesta manera la innovació està 
relacionada amb la utilització de nous coneixements o d’una nova 
aplicació o combinació de coneixements existents.

La innovació no es distribueix de forma homogènia en el territori. 
Una de les raons per les quals el desenvolupament socioeconòmic 
és diferent en el territori és precisament per com s’implanta la in-
novació en el territori, condicionada per dos realitats: la societat del 
coneixement (la innovació empresarial) i el sistema social d’innova-
ció (la innovació social).

La innovació empresarial comprén habitualment canvis significatius 
en el producte, en els processos d’elaboració, en la comercialitza-
ció o en l’organització de l’empresa amb el propòsit de millorar els 
resultats. Aquests canvis tenen el seu origen en l’aplicació de nous 
coneixements i tecnologia, desenvolupats internament o externa-
ment a l’empresa o al sector que corresponga.

La innovació en la Comunitat Valenciana 
es caracteritza per la seua desigual distri-
bució territorial. S’observen contrastats 
desequilibris entre municipis i comarques, 
quan consultem indicadors com els treba-
lladors emprats en sectors manufacturers 
d’alta i mitjana-alta tecnologia (2021), que 
serveixen de referència per a conéixer on 
es localitza la innovació territorial en la CV. 
En termes generals, es pot establir una zo-
nificació, dibuixada per: (a) Les tres aglo-
meracions urbanes i els seus entorns terri-
torials (Castelló, València i Alacant-Elx). (b) 
Els principals corredors de comunicació, 
com l’eix litoral; l’eix de València i la seua 
àrea metropolitana (AMV) cap a l’interior 
(A-3), a través de la Foia de Bunyol-Xiva i 
Utiel-Requena; i l’eix interior des de l’AMV 
a les comarques centrals (Alcoi-Ibi); (c) Al-
gunes àrees disperses, relacionades amb 
el sistema urbà, en particular en territori 
alacantí; (d) Finalment, un ampli conjunt 
de municipis amb a penes d’innovació. Es 

tracta de la Comunitat Valenciana menys desenvolupada, la despo-
blada. Ens referim a l’interior de Castelló (el Maestrat, l’Alt Millars, 
l’Alt Palància, la part interior de la Plana Alta), a l’interior de València 
(el Racó d’Ademús, la Serrania, la Vall d’Aiora i la Canal de Navarrés; 
l’interior de Requena-Utiel); i el sector muntanyós de les Comar-
ques Centrals.

La innovació territorial valenciana està relacionada amb determinats 
processos que constitueixen les claus de la seua existència i la seua 
vinculació amb el desenvolupament territorial: (a) El lideratge de l’em-
presariat, el protagonisme que adquireixen en els processos d’inno-
vació de l’empresa (producte, producció, comercialització, etc.) i en 
els diversos escenaris territorials. (b) El valor de l’associacionisme, la 
col·laboració i la participació entre empresaris, i entre aquestes i les 
institucions públiques (ajuntaments, mancomunitats, govern autonò-
mic), els instituts tecnològics, els col·legis professionals i les organit-
zacions socials (sindicats en particular). Els clústers són excel·lents 
instruments de transmissió de millores i avanços, tant per relacions 
verticals com per llaços horitzontals, establits entre els actors territo-
rials. (c) El mercat laboral mostra un desfasament entre la demanda 
i l’oferta formatives; l’adequació entre les dos és un factor determi-
nant. (d) Finalment, s’observa una vinculació entre els nivells de di-
namisme innovador en el territori i l’evolució de les taxes d’atur. La 
innovació és sens dubte un estímul per a la reactivació de l’ocupació.

Foto aèria del Parc Tecnològic. Paterna • Foto: Estepa
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1 
Béns d’Interés Cultural 
en la Comunitat Valenciana

La figura de protecció més important que pot emparar un element 
del Patrimoni Cultural és la de Bé d’Interés Cultural (BIC). La Llei 
4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià estableix que els Béns d’In-
terés Cultural seran declarats en qualitat de Béns immobles, Béns 
mobles, Documents i obres bibliogràfiques, cinematogràfiques, fo-
nogràfiques o audiovisuals i Béns immaterials. En el cas dels Béns 
immobles la seua declaració pot ser com a Monument, Conjunt His-
tòric, Jardí Històric, Lloc Històric, Zona Arqueològica, Zona Paleon-
tològica i Parc Cultural.

La representació cartogràfica recull la distribució de béns immobles 
amb categoria de BIC en el territori de la Comunitat Valenciana, sent 
la més nombrosa la de monument amb un total de 1.015 elements, 
dels quals 289 es localitzen a la província d’Alacant, 314 a Castelló i 
412 a València. Les capitals de província reuneixen el major nombre 
de monuments declarats, 60 a València, 35 a Alacant i 9 a Castelló. 
Crida l’atenció que, en aquesta última província, quatre municipis 
compten amb més declaracions que la mateixa capital: són els mu-
nicipis del Forcall amb 17, Vilafranca amb 12, Cabanes i Sant Mateu 
amb 11. A la província d’Alacant, a més de la seua capital, només 
tres municipis agrupen 10 o més monuments amb declaració de 
BIC: Elx amb 20 i la Vila Joiosa i Orihuela, amb 10 respectivament, 
als quals segueixen, amb 9, Villena i Xàbia. Per part seua, la provín-
cia de València compta amb huit municipis amb 10 o més monu-
ments declarats BIC: Xàtiva amb 21, Carcaixent amb 14, Aras de los 
Olmos i Requena amb 12, Alpuente, Alzira i Sagunt amb 11 i Gandia 
amb 10. Per davall d’aquestes xifres s’observa un nombre reduït de 
localitats que superen les cinc declaracions, 10 a la província d’Ala-
cant, 18 a Castelló i 5 a València. En canvi, és molt major el nombre 
de municipis que compten amb entre un i quatre monuments decla-
rats BIC: 77 a Alacant, 84 a Castelló i 126 a València.

Amb gran diferència, l’arquitectura civil i militar reuneix el major 
nombre d’elements declarats. Destaquen els castells, amb 74 a la 
província d’Alacant, repartits en 64 municipis, 76 a Castelló, distri-
buïts en 71 municipis, i 94 a València, disposats en 81 municipis. 
Les torres defensives i de vigilància constitueixen el segon element 
més nombrós: 112 a la província d’Alacant, distribuïdes en 39 muni-
cipis, 62 a Castelló, repartides en 36 municipis, i 36 a València, dis-
perses en 31 municipis. L’arquitectura religiosa constitueix una altra 
tipologia important de monuments que comprén catedrals, esglé-
sies, monestirs, convents, santuaris i ermites amb una distribució 
provincial que llança unes xifres netament inferiors al primer grup, 
ja que Alacant compta amb 20 declarats, Castelló amb 28 i València 
amb 63, dels quals 20 corresponen al Cap i Casal.

La categoria de Zona Arqueològica constitueix la segona en impor-
tància pel seu número, amb 784 elements distribuïts pel territo-
ri de la Comunitat Valenciana: 209 a la província d’Alacant, 335 a 
Castelló i 240 a València. En aquesta agrupació es troben els jaci-
ments arqueològics més excel·lents, així com les manifestacions 
d’art rupestre, considerat BIC, tant per la Llei del Patrimoni Històric 
Espanyol de 1985 com per la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Va-
lencià, que engloba les coves, abrics i altres suports que continguen 
art rupestre. En 1998 aquesta expressió artística va ser inclosa per 
la UNESCO en la Llista de Patrimoni Mundial sota la denominació 
d’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la península Ibèrica (ARAM-
PI). Per a gestionar aquest important element patrimonial la Genera-
litat Valenciana elabora un Inventari d’Art Rupestre de la Comunitat 
Valenciana que s’actualitza contínuament. Servisca com a element 
de comparació que en 1998, quan es va iniciar aquest procés, hi 
havia 302 estacions amb art rupestre distribuïdes en 57 municipis 
i que, en l’actualització de 2018, comptem amb 668 estacions in-
ventariades, distribuïdes en 132 municipis, a raó de 44 a Alacant, 
40 a Castelló i 48 a València. En número sensiblement inferior es 
troben les declaracions de Zona Paleontològica on les tres provín-
cies sumen 12 elements, dels quals nou es localitzen a la província 
de València.

Les declaracions de Conjunt Històric compten amb 14 a la provín-
cia de Castelló, 10 a Alacant i huit a València, mentre que cinc jar-
dins posseeixen la categoria de Jardí Històric, tres a Alacant i dos 
a València.

L’article 16 de la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià esta-
bleix que la Conselleria competent en matèria de cultura elaborarà 
i mantindrà, mitjançant la permanent actualització de les seues da-
des, l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, per al que 
les administracions públiques i els particulars li prestaran la seua 
col·laboració en els termes establits en aquesta llei.

Castell de Buñol • Foto: Adela Talavera
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2 
Béns de Rellevància Local 
en la Comunitat Valenciana

Segons la legislació, un Bé 
immoble de Rellevància 
Local (BRL) és una cate-
goria legal que protegeix 
aquells béns immobles 
amb valors històrics, ar-
tístics, arquitectònics, ar-
queològics, paleontològics 
o etnològics en grau relle-
vant, en l’àmbit comarcal 
o local, encara que sense 
la singularitat pròpia dels 
béns declarats d’interés 
cultural. És competència 
de l’administració local, en 
virtut de l’aprovació o mo-
dificació del seu Catàleg 
de Béns i Espais Protegits, 
regulat per la Llei d’Orde-
nació del Territori, Urbanis-
me i Paisatge de la Comu-
nitat Valenciana, proposar 
de forma justificada quins 
elements del patrimoni de 

la seua esfera territorial reuneixen condicions per al seu reconeixe-
ment com a Béns immobles de Rellevància Local, o en el cas de 
diversos elements relacionats, com a Nucli Històric Tradicional (NHT) 
amb la categoria de Bé de Rellevància Local.

Entre els béns immobles declarats de Rellevància Local s’esta-
bleixen tres tipologies clarament definides: l’arquitectura civil, l’ar-
quitectura religiosa i els jaciments arqueològics d’especial valor 
existents en el terme municipal. Aquests últims amb la considera-
ció d’espais de protecció arqueològica (EPA). La província d’Alacant 
reuneix 210 EPA, distribuïts en 24 municipis; la de Castelló 156, 
repartits en 27 municipis i la de València 129, en 16 municipis. Molt 
més nombrosos són els que corresponen a la consideració de Mo-
nument d’Interés Local (MIL). Es tracta d’immobles i edificacions 
que per les seues característiques i especial tipologia constitueixen 
obres arquitectòniques (masies, alqueries, cases, teatres, mercats, 
estacions, etc.) i les llotges i sales comunals anteriors al segle XIX, 
conjunts escultòrics o d’enginyeria d’importància local, comarcal o 
provincial. La província d’Alacant té 622, integrats en 134 municipis; 
la de Castelló 571, repartits en 134 municipis i la de València 897, 
distribuïts en 155 municipis.

A més, s’inclouen aquells immobles que per la seua importància es 
reconeixen com a Espai Etnològic d’Interés Local (EEIL) de diversa 
naturalesa, com ara paratges, construccions o instal·lacions relacio-

nats amb la cultura, a la manera de vida tradicional i a les labors ca-
racterístiques del seu àmbit local, comarcal o provincial: pous o caves 
de neu, fumerals de tipus industrial de rajola anteriors a 1940, antics 
molins i panells ceràmics anteriors a 1940. La província d’Alacant reu-
neix 658 EEIL repartits en 83 municipis, la de Castelló 693, dispersos 
en 93 municipis i la de València 1243, distribuïts en 154 municipis.

Amb la denominació de Nucli Històric Tradicional (NHT) o Assenta-
ment Rural Històric (ARH) s’identifiquen aquells espais urbans in-
closos en la circumscripció urbanística, és a dir, nuclis, periurbans 
i urbans, que han conservat, en tot o en part, els trets morfològics 
que van definir el seu traçat (trama urbana) o tipologia arquitectò-
nica, o aquells que, fins i tot sent engolits per l’expansió de la ciu-
tat, tenen relació amb la preexistència urbana del seu nucli primitiu 
originari. La província d’Alacant posseeix 29 NHT, distribuïts en 26 
municipis, la de Castelló 19 repartits en 17 municipis, i la de Valèn-
cia 39, dispersos en 19 municipis, dels quals 18 corresponen a la 
capital i àrea metropolitana.

Una última figura és la de Lloc Històric d’Interés Local (LHIL) que 
inclou principalment els refugis antiaeris de la Guerra Civil de 1936-
1939. Les tres capitals de província compten amb refugis declarats 
Bé de Rellevància Local: València compta amb 11 refugis d’un total 
de 14 béns registrats, Alacant en té tres i Castelló de la Plana, un.

Els Béns de Rellevància Local s’agrupen en la secció segona de 
l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, una secció que 
està sotmesa a una contínua actualització, perquè continua quedant 
bona part del patrimoni cultural d’àmbit local pendent d’un reco-
neixement i d’una promoció que, per a aquells municipis amb se-
vers processos de despoblació, pot suposar una oportunitat per a 
preservar la seua pròpia subsistència.

Pont del Mar, sobre el riu Túria, València. Béns de Rellevància Local • Foto: Estepa

Església del Salvador, Requena • Foto: Adela Talavera
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BÉNS D’INTERÈS CULTURAL
01. Monasterio de Santa María, la Pobla de Benifassà
02. Castillo y murallas, Morella
03. Iglesia Arciprestal de Santa María, Morella
04. Galeria Alta de la Masia. Abrics I-III, Coveta de la Cornisa, Cova del Barranquet, Galeria del Rour, Morella
05. Iglesia Arciprestal de San Mateo Apóstol, Sant Mateu
06. Cova Dels Ribassals o del Civil. Abric I, Tírig
07. Cova Dels Cavalls, Tírig
08. Castillo - Palacio, Peníscola
09. Coves de la Saltadora, les Coves de Vinromà
10. Arco romano, Cabanes
11. Ruinas Ibéricas de los Foyos, Llucena
12. Castillo de Ademuz, Ademuz
13. Iglesia de Santa María la Mayor, Castelló de la Plana
14. Castillo de Onda, Onda
15. Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa María de la Asunción, Segorbe
16. Cartuja de la Vall de Christ, Altura
17. Acueducto de Peña Cortada, Chelva-Calles
18. Puntal dels Llops, Olocau
19. Teatro romano, Sagunt
20. Cartuja de Portaceli, Serra
21. Castillo de Sagunto, Sagunt
22. Alto horno número 2, Sagunt
23. Santuario y Termas Romanas de la partida de Mura, Llíria
24. Iglesia de la Sangre, Llíria
25. Tossal de Sant Miquel, Llíria
26. Torre de Telegrafía Óptica 
      de San Antonio de Requena, Requena
27. Monasterio de San Miguel de los Reyes, València
28. Torres de Serranos, València
29. Torre de Telegrafía Óptica del Cerro de la Atalaya 
      de Requena, Requena
30. Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana 
      de Santa María, València
31. Palau de la Generalitat, València
32. Torres de Quart, València
33. Iglesia Parroquial de El Salvador, Requena
34. Iglesia de Santa María, Requena
35. Lonja de la Seda, València
36. Mercado Central de Abastos, València
37. Estación del Norte, València
38. Palacio de los Aguilar, Alaquàs
39. Castillo de Buñol, Buñol
40. Castillo de Cullera, Cullera
41. Casa Consistorial, Alzira
42. Cuevas de la Araña, Bicorp
43. Monasterio de Santa María, Simat de la Valldigna
44. Iglesia Colegiata de la Asunción 
      de Nuestra Señora, Xàtiva
45. Castillo de Xàtiva, Xàtiva
46. Colegiata de Santa María, Gandia
47. Torre Vigía, Piles
48. Ruinas del Castellar de la Meca, Ayora
49. Castillo-palacio señorial, Llutxent
50. Castillo de Montesa, Montesa
51. Palacio de los Condes de Oliva, Oliva
52. Castillo de Forna, l’Atzúbia
53. Ruinas de la Bastida de les Alcuses, Moixent
54. Castillo-palacio de los Mila de Aragón, Albaida
55. Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol, Xàbia
56. Pinturas rupestres del Barranc de l’Infern, la Vall de Laguar
57. Covetes dels Moros, Bocairent
58. Palacio condal y monasterio de la Virgen del Milagro, Cocentaina
59. Ruta de los molinos papeleros de Banyeres de Mariola, Banyeres de Mariola
60. La Serreta, Alcoi
61. El Molinar, Alcoi
62. Castillo la Atalaya o de los Pacheco, Villena
63. Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Villena
64. Castillo y Murallas de Biar, Biar
65. Colonia de Santa Eulalia, Sax-Villena
66. Castillo de la Mola, Novelda
67. Villas romanas del Castillo de Ansaldo/Lucentum, Alacant
68. Castillo de Santa Bárbara, Alacant
69. Basilica de Santa María, Elx
70. Castillo-Alcazaba de Orihuela, Orihuela
71. Iglesia Catedral del Salvador y Santa María, Orihuela
72. Convento de Santo Domingo, Orihuela
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3 
Monuments Nacionals
 i Béns d’Interés Cultural

A principis del segle XIX sorgeix el concepte de patrimoni, i amb 
aquest la necessitat de protegir jurídicament aquelles creacions 
més representatives, per a la qual cosa es va utilitzar la denomina-
ció de Monument Nacional, que amb la llei de patrimoni de 1933 va 
passar a dir-se Monument Historicoartístic, i des de 1985 Bé d’Inte-
rés Cultural (BIC). Les successives designacions reflecteixen l’evo-
lució d’un concepte a partir dels valors i significats que s’atribueixen 
al monument. Del valor històric i artístic que va tindre a l’origen com 
a obra única i irrepetible del geni creador, en l’actualitat inclou les 
manifestacions representatives de la cultura, entesa aquesta com 
la capacitat creadora de l’ésser humà que per la seua naturalesa viu 
en col·lectivitat.

El primer Monument Nacional reconegut en la Comunitat Valenciana 
va ser el Teatre Romà de Sagunt (1896), seguit del Palau dels Aguilar 
d’Alaquàs (1918). En 1930 hi havia un total d’11 béns declarats. El 
1931 es van incorporar a la llista 29 elements, amb què sumaven un 
total de 40. Des de llavors el seu número ha anat creixent, sobretot 
en les últimes dècades, a conseqüència d’una major valoració dels 
béns culturals per part de la societat i dels poders públics. A la fi de 
2021 es registren 1.875 béns immobles declarats d’interés cultural 
que es reparteixen en proporcions similars entre les províncies de 
Castelló (684) i València (671), i en menor número a Alacant (520).

Els béns cronològicament més antics es corresponen a les mani-
festacions de l’art Paleolític, Llevantí, que es representen en dife-
rents abrics i coves que es concentren a les comarques dels Ports 
i Alt Maestrat, al Massís del Caroig i a les valls de la Marina i Alcoi. 
Els principals abrics van ser reconeguts com a monument el 25 
d’abril de 1924, i des de 1998 formen part de la llista de Patrimoni 
de la Humanitat.

Les declaracions genèriques inclouen el conjunt de béns que per-
tanyen a una determinada categoria patrimonial. El Decret del 22 
d’abril de 1949 atorgava el màxim reconeixement a totes les cons-
truccions de caràcter militar. Aquestes responen a processos his-

tòrics de defensa i control del territori amb característiques pròpies 
en els diferents períodes històrics. De l’Antiguitat destaquen els 
poblats fortificats ibèrics sobre els cims, com ara la Bastida de les 
Alcusses, el Puntal dels Llops, el Tossal de Sant Miquel de Llíria o 
El Castellar de Meca a Ayora. Durant l’època islàmica es va establir 
un control territorial basat en castells en altura que controlaven el 
territori circumdant, així com un sistema de torres de guaita que 
s’interrelacionaven entre si, i que reunien la població en cas de pe-
rill. Es concentren en els contraforts muntanyencs del domini ibèric 
(Alt Palància, Alt Millars i la Plana Baixa), sobre el Massís del Caroig, 
els corredors de Cofrentes i del Vinalopó, i sobre les serres del do-
mini Bètic (la Safor, el Comtat i la Marina). Alguns van ser ocupats 
i ampliats en època cristiana. En la costa destaquen els castells de 
Peníscola, Cullera, Dénia i Alacant. Durant l’Edat Moderna es cons-
trueix per tot el litoral un sistema de torres de defensa davant el 
perill d’atacs barbarescs. Als Ports i el Maestrat destaquen un gran 
nombre de masies fortificades. A partir de 1844 es van començar 
a construir les torres de telegrafia òptica dissenyades per l’engin-
yer militar José Mª Mathé. Entre Madrid i València es disposen en 
paral·lel a l’antiga N-III per a continuar cap a Barcelona i la Jonquera 
seguint la N-340.

Amb la conquesta cristiana es van alçar importants conjunts monàs-
tics sobre fèrtils valls de muntanya com Benifassà, Valldecrist o Por-
taceli, o sobre àmplies planes obertes a la mar, com és el cas de 
Santa Maria de la Valldigna, que en la seua major part van ser fun-
dats per iniciativa reial.

Un número important de BIC es concentra en les grans ciutats his-
tòriques. Algunes van anar adquirint importància pel seu emplaça-
ment estratègic sobre els principals eixos de comunicació de la 
plana litoral i dels corredors que s’obrin cap a l’interior peninsular. 
Destaquen per la seua singularitat algunes restes arquitectòniques 
d’època romana en ciutats costaneres pròximes a la Via Augusta, 
com Llíria, Sagunt, o Lucentum, i algunes obres d’enginyeria monu-
mentals com l’aqüeducte de Peña Cortada. Moltes d’aquestes ciu-

tats van tindre la seua continuïtat en època islàmica i es 
van desenvolupar durant l’Edat mitjana i Moderna, com 
Morella, Onda, Castelló, Sagunt, València, Xàtiva, Reque-
na, Alzira, Ontinyent, Alcoi, Villena, Elx, Oriola, entre al-
tres. Destaquen per un gran nombre d’edificis singulars 
de caràcter religiós o civil. Esglésies, convents o palaus, 
que en molts casos alberguen emblemes o escuts dels 
llinatges nobiliaris que els van habitar o patrocinar, que 
gaudeixen de la condició de monument amb el decret 
de 1963 que atorga protecció genèrica aquest tipus de 
pedres heràldiques.

Finalment, una de les categories de més recent reconeixe-
ment és el patrimoni industrial. Comprén diverses mani-
festacions representatives de la industrialització, com el 
conjunt fabril del Molinar d’Alcoi, la ruta dels molins pape-
rers de Banyeres de Mariola, la Colònia de Santa Eulàlia 
(Sax-Villena), l’Alt Forn número 2 de Sagunt, o els moderns 
equipaments amb què es van dotar les ciutats com els 
mercats de Colón i Central i l’Estació del Nord de València.

Vista nocturna del Castell de la Talaia o dels Pacheco, Villena • Foto: Miguel Lorenzo
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Font: Conselleria d’Educació, Cultural i Esport, Generalitat Valenciana. Secretaria Autonómica de Turisme i Recursos Territoriales Turísticos Valencianos. Criterios de selección y clasificación • 
Temàtica: Festes de Referència • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

TIPOLOGIES

FESTES
01. Fiestas de Sant Antoni (Santantonà) (INM)*, Forcall
02. Anunci i el Sexenni, Morella
03. Fiestas patronales en honor de la Virgen de Ermita, Peníscola
04. Romería penitencial a Sant Joan de Penyagolosa, Culla
05. Els Pelegrins de les Useres
06. Fi de la Rompida (Trencada) de la Hora o Tamborada, l’Alcora
07. Fiestas de la Magdalena, Castelló de la Plana
08. Entrada de Toros y Caballos, Segorbe
09. Fiestas Patronales, Segorbe
10. Fiestas Patronales de San Vicente Ferrer, la Vall d’Uixó
11. Fiestas Patronales en honor a la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo, la Vall d’Uixó
12. Semana Santa, Sagunt
13. Fallas de Sagunto, Sagunt
14. Misterio de la Pasión, Moncada
15. La Cordà de Paterna
16. La Mojiganga, Titagüas
17. Feria y Fiestas de la Vendimia, Requena
18. Fallas de San José, València
19. Semana Santa Marinera, València
20. Miracles de Sant Vicent Ferrer, València
21. Processó Cívica del Nou d’Octubre, València
22. Corpus Christi (INM)*, València
23. Falles de Torrent
24. La Tomatina, Buñol.
25. Fiesta del Arroz, Sueca
26. Fiesta de la Mare de Deu de La Salut,
      Algemesí
27. Danzas, Guadassuar
28. Tamborada, Alzira
29. Semana Santa, Alzira
30. Fallas, Alzira
31. Feria de Agosto, Xàtiva
32. Fallas, Gandia
33. Semana Santa, Gandia
34. Fiestas Patronales en honor a San Antonio Abad, Canals
35. Fiestas de Moros y Cristianos, l’Olleria
36. Els Bous a la Mar, Dénia
37. Fiestas de Moros y Cristianos, Ontinyent
38. Ajedrez Viviente, Xàbia
39. Fiestas de Moros y Cristianos, Bocairent
40. Fiestas Moros y Cristianos en honor a San Hipólito, Cocentaina
41. Fira de Tots Sants, Cocentaina
42. Fiestas de Moros y Cristianos en honor
de San Jorge Mártir, Banyeres de Mariola
43. Cabalgata de los Reyes Magos, Alcoi
44. Fiestas de Moros y Cristianos, Alcoi
45. Betlem de Tirisiti (INM)*, Alcoi
46. Fiestas de Moros y Cristianos en honor
de La Virgen de las Injurias, Callosa d’en Sarrià
47. Fiestas de Moros y Cristianos, Villena
48 Pa Beneit, la Torre de les Maçanes
49. Fiestas de Moros y Cristianos,
      la Vila Joiosa
50. Fiestas Hispano - Árabes en honor 
      de Sant Bonifaci, Petrer
51. Fiestas de Moros y Cristianos, Elda
52. Hogueras de San Juan, Alacant
53. Procesión del Domingo de Ramos, Elx
54. El Misterio de Elche, Elx
55. Fiestas de Moros y Cristianos, Crevillent
56. Semana Santa, Crevillent
57. La Pasión, Callosa de Segura
58. Fiestas de la Reconquista de Moros y Cristianos, Orihuela
59. Semana Santa, Orihuela
60. Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, Torrevieja
* BIC Inmaterial
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4 
Festes del territori valencià 
amb reconeixement oficial de l’Estat, 
d’interés turístic o patrimonial

Són nombroses les Festes en la Comunitat Valenciana amb el reco-
neixement en l’àmbit de l’estat pel seu interés turístic patrimonial.
Es tracta d’un conjunt de festes de diversa naturalesa, que es distri-
bueixen en diferents territoris. Entre aquestes cal destacar les que 
pertanyen a la categoria de Patrimoni de la Humanitat o Patrimoni 
Mundial, reconegudes per la UNESCO.

A. Les Falles van ser declarades Patrimoni UNESCO en 2016. Cal 
tindre en compte que aquesta festa no sols se celebra a la ciutat 
de València, sinó que s’ha estés per nombroses localitats, com ara 
Sagunt, Torrent, Alzira, Sueca, Gandia, Dénia o Borriana. No obstant 
això hi ha moltes més localitats que en celebren (90 en total, set 
a la província d’Alacant, sis a Castelló i la resta en la de València). 
En totes s’alcen monuments de fusta i cartó amb ninots i escenes 
satíriques; es cremen l’últim dia de la festa, el 19 de març. Els mo-
numents són realitzats per artistes fallers que, al llarg de l’any en 
els seus tallers van creant la Falla, que es plantarà la nit de la plantà.

B. La Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí el mes de se-
tembre és una altra de les nostres Festes Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat declarades des del 28 de novembre de l’any 2011. Es 
tracta d’un conjunt de moments al voltant de la celebració religiosa 
congregada pel toc de campanes que anuncien les processons on 
es desenvolupen diverses representacions com ara la Muixeranga, 
els Bastonets, la Carxofa, els Arquets, les Pastoretes, el Bolero i 
els Tornejants. Un Museu de la Festa en el convent de Sant Vicent 
permet seguir l’explicació d’aquesta tradició centenària.

C. El Misteri d’Elx, drama sacrelíric d’origen medieval. Es tracta 
d’una joia patrimonial del Patrimoni Cultural Valencià, declarat Patri-
moni Immaterial de la Humanitat en 2001. La representació es des-
envolupa en la Basílica de Santa Maria de la ciutat il·licitana, el 14 
d’agost la Vespra i el 15 la Festa (segona part de la representació). 
Celebra la Mare de Déu de l’Assumpció. L’actuació es du a terme 
per hòmens i xiquets que fan tant papers femenins com masculins. 

Una obra plena d’art, música, cant i emoció que meravella per la 
seua execució i pel seu marc. És una mostra única d’aquestes anti-
gues representacions religioses.

La Comunitat Valenciana a més reconeix diverses festivitats com a 
Bé d’Interés Cultural a través de la Generalitat Valenciana, com ara 
les Fogueres de Sant Joan a Alacant; la Representació dels Miracles 
o Milacres de Sant Vicent Ferrer a València; el Betlem de Tirisiti a 
Alcoi; la Festa del Corpus Christi a València; les Danses de Guadas-
suar; el Cant de Passió de la Setmana Santa d’Orihuela; la Romeria 
de les Canyes de Castelló de la Plana; les Danses de Bocairent; el 
Sexenni de Morella; la Processó Cívica del Nou d’Octubre a Valèn-
cia; l’Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe; la Cavalcada dels Reis 
Mags a Alcoi; les Festes de la Vinguda de la Mare de Déu d’Elx; les 
peregrinacions pels Camins de Penyagolosa, a les Useres i Culla; la 
Santantonada del Forcall; la Baixada del Crist i Ambaixades de les 
festes de Moros i Cristians a Ontinyent. Diverses tamborades, com 
ara la Rompuda de l’Hora de l’Alcora, i la Tamborada a Alzira.

Altres festivitats BIC són diversos balls amb construcció de castells 
humans com ara la Mojiganga de Titaguas, també present en les 
festes d’Algemesí (Muixeranga). Els tocs de campanes a les nos-
tres torres campanars de pobles i ciutats, com ara el Toc Manual 
de Campanes en la Santa Església Catedral Basílica de Santa Maria 
l’Assumpció de Segorbe, el Toc Manual de Campanes en l’Església 
Parroquial de l’Assumpció de la Nostra Senyora d’Albaida, el Toc 
Manual de Campanes en la Santa Església Catedral Basílica Metro-
politana de Santa Maria de València, i El Toc Manual de Campanes 
en el Campanar de la Vila de Castelló de la Plana.

Finalment hi ha un element relacionat amb les festes, que s’estén 
pel territori valencià, les bandes de música. Algunes dades de re-
ferència: 550 societats musicals i escoles de música, el 50% de to-
tes les que hi ha a Espanya; hi ha 43.000 músics i 50.000 alumnes, 
i 200.000 socis.

L’admiració d’un poble. Muixeranga d’Algemesí • Foto: V.S.P.



5. Festes reconegudes per la Generalitat Valenciana

Font: Conselleria d’Educació, Cultural i Esport, Generalitat Valenciana. Secretaria Autonómica de Turisme • Temàtica: Festes reconegudes per la Generalitat Valenciana • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realit-
za: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

TIPOLOGIES
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5 
Festes de reconeixement oficial 
per la Generalitat Valenciana

En aquest apartat trobem una 
sèrie de festes reconegudes 
per la Generalitat Valenciana, 
agrupades en diverses tipolo-
gies: les d’Interés Turístic Au-
tonòmic, les d’Interés Turístic 
Provincial, d’Interés Turístic 
Local, i de diversos Itineraris 
d’Interés Turístic.

Un tret d’aquestes és la ma-
jor presència en el territori, 
en nombroses comarques. 
No obstant això, a penes n’hi 
ha als territoris despoblats de 
l’interior.

Entre les de nivell autonò-
mic tenim: la Santantonà del 
Forcall; les Carnestoltes de 
Vinaròs; la Festa de la Carxo-
fa a Benicarló; la Festa de la 
Rompuda de l’Hora a l’Alcora; 

la Setmana Santa de Vila-real; les festes de Sant Pere del Grau de 
Castelló; el Transbetxí a Betxí; la Fira Agrícola i Ramadera de Nules; 
el Dia de les Paelles en Benicàssim; la Fira de la Puríssima a Segor-
be; les Falles de Sagunt; la Cordà de Paterna; la Festa de les Alfàbe-
gues a la Mare de Déu d’Agost a Bétera; la Cavalcada de la Ceràmica 
i la Festa de la Ceràmica a Manises; el Concert Mà a Mà de Buñol; 
les Festes Grosses de Tuéjar; el Carnestoltes de Villar del Arzobispo 
i el de Torrevieja; El Septenari de la Mare de Déu de Santerón a Va-

llanca; la Batalla de les Flors i el Corpus Christi a la ciutat de València; 
la Festa del Torico de la Corda a Chiva; la Mostra de l’embotit artesà 
i de qualitat a Requena; Sant Gil a Enguera; el Primer Tall de la Mel 
a Ayora; la Festa de la Mare de Déu del Castell a Cullera; els Moros 
i Cristians d’Oliva, Orihuela i Ibi; les Festes Patronals a Sant Antoni 
Abat a Canals; les Falles de Xàtiva, les de Benicarló, les de Torrent i 
les d’Elda; Festes de l’Edat Mitjana a Villena; Festes de Moros i Cris-
tians en Honor de la Divina Aurora a Beneixama; la Fira de Tots Sants 
a Cocentaina; les festes i fira en honor de Santa Maria Magdalena a 
Banyeres de Mariola; les Festes de Sant Antoni a Muro d’Alcoi; els 
Moros i Cristians a Muro i Albaida; la Romeria i Festes en honor de la 
Mare de Déu de les Neus a Aspe i al Fondó de les Neus; el Castell de 
l’Olla d’Altea i les Festes Majors d’Altea en Honor a Sant Blai i Crist 
del Sagrari; escenificació de la troballa de la Mare de Déu del Sufragi 
a més de les Festes Patronals a la ciutat de Benidorm; Festival de 
Cinema a l’Alfàs del Pi; la Setmana Santa a Alacant i la de Vinaròs; 
les festes d’Hivern a Ibi; Nit de l’Albà a Elx; festes de la Vinguda de 
la Mare de Déu a Elx i la Festa de Moros i Cristians en honor de la 
Mare de Déu de l’Assumpció; la Fira del Bestiar de Dolores; la Set-
mana Santa i Escenificació de la Passió a Guardamar del Segura; i les 
Festes Patronals i de Moros i Cristians de Sant Vicent del Raspeig, 
les de Novelda i les de Mutxamel.

Entre els itineraris turístics s’inclouen la Ruta de l’Ermita de Borria-
na; les Rutes Verdes i la Ruta Patrimonial d’Almoradí; la Ruta del 
Hilo Rojo i la Ruta de les Ermites d’Ayora; la Ruta del Nacimiento 
a Millares; l’Itinerari del Santerón a Vallanca. No obstant això, mol-
tes altres localitats han arbitrat nombroses rutes pels seus entorns 
patrimonials, paisatgístics i culturals. El nostre territori ofereix no 
poques possibilitats de gaudi cultural, natural i turístic a les nostres 
comarques, als nostres pobles i ciutats.

Festa de la Verema. Requena • Foto: Adela Talavera

Moros i Cristians a la Vall d’Albaida. L’Olleria • Foto: M.A.M. Moros i Cristians a la Vall d’Albaida. Ontinyent • Foto: R.M.   



6. Moros i Cristians i Falles de la Comunitat Valenciana

Font: Recursos Territoriales Turísticos Valencianos. Criterios de selección y clasificación (Fallas y Moros y Cristianos) www.redfestera.com (Moros y Cristianos) • Temàtica: Falles, Moros i Cristians • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Les Falles de València o també conegudes com les Falles en honor 
a Sant Josep, en referència al patró religiós dels fusters de la ciutat 
de València, data en documentacions històriques de l’any 1784 i 
s’atribueix com a origen a les grans celebracions dels negocis de 
fusteria locals. Al final del segle XVIII, la festivitat consistia en la cre-
ma de trastos vells i de xicotets ninots satírics, construïts amb els 
materials sobrants dels fusters, que propiciaven l’origen de grans 
flamerades de foc que usualment es localitzaven en els exteriors 
dels negocis d’aquestes fusteries, així com a les places públiques 
i carrers de la ciutat. En el segle XIX les representacions de les fa-
lles van anar perfeccionant-se i substituint les grans fogueres que 
es produïen arran de la crema de materials. El sentit crític polític i 
la sàtira social de les Falles van anar evolucionant amb el pas dels 
anys fins a arribar a efectuar-se enormes monuments artístics que 
apel·laven a la ironia dels esdeveniments que succeïen al país. El 
prestigi que tenen les Falles, a causa dels premis que es comencen 
a entregar i que tenen com a objectiu l’incentiu als artistes fallers 
per a la creació de millors falles artístiques amb major grandària i 
volum, propicia que un major nombre de turistes paren atenció i do-
nen importància a les celebracions i arriben a la ciutat de València en 
les dates que estableixen el mes de març com a setmana de Falles 
des de 1931. Els principals actes que es poden apreciar en setmana 
de falles són la cridà, l’exposició del Ninot, la cèlebre Nit del Foc i 
l’elecció de les falleres majors. Finalment, els monuments al·lusius 
que es van realitzar en època franquista van ser sotmesos a censu-
ra a causa del tint polític i satíric que tenien les escultures que prin-
cipalment eren localitzades en les places públiques; aquestes dates 
també van donar origen a la famosa ofrena de la Mare de Déu dels 
Desemparats i a la implementació de la Falla de l’Ajuntament, que 
es convertiria en un dels principals monuments al·legòrics cons-
truïts en falles de la ciutat de València.

En la Comunitat Valenciana la major densitat de les Falles es troba 
localitzada principalment en diferents municipis de les comarques 
de la província de València, en major mesura a la ciutat de València 
i les comarques de la Ribera Alta, La Ribera Baixa, la Safor, el Camp 
de Túria, l’Horta Nord, l’Horta Sud, l’Horta Oest, la Foia de Bunyol, 
la Costera, i en menor mesura a les comarques de la Canal de Nava-
rrés, el Camp de Morvedre, el Racó d’Ademús, la Serrania, la Mese-
ta de Requena-Utiel, i la Vall d’Aiora-Cofrents. De la mateixa manera 
hi ha falles a les comarques de la Plana Baixa (2), l’Alt Palància (2), 
l’Alt Millars (1) i el Baix Maestrat (1) a la província de Castelló. En 
el cas de la província d’Alacant, es troben falles en tres municipis 
de la comarca de la Marina Alta, i també a la Marina Baixa (1) i el 
Vinalopó Mitjà (1).

La festivitat de Moros i Cristians és una festa tradicional del terri-
tori valencià localitzada principalment a les províncies d’Alacant i 
València, encara que en major mesura en la primera. Aquest esde-

veniment consisteix en la representació de la batalla que van lliurar 
els musulmans (també coneguts com a moriscs o moros) i cristians 
durant l’època de la reconquesta, la qual va tindre com a resultat 
final l’expulsió dels musulmans del territori espanyol. Aquestes ce-
lebracions tradicionals tenen com a antecedents exhibicions bèl·li-
ques on es representaven aquestes batalles en honor a la visita 
de la monarquia a alguna població local. Aquestes representacions 
s’extingeixen a la fi del segle XVIII, però propicien la formació de 
noves desfilades i a la modernització del que coneixem hui com a 
festivitat de Moros i Cristians. El punt d’inici de l’organització dels 
Moros i Cristians és la ciutat d’Alcoi, a la província d’Alacant, a partir 
de l’any 1741.

La festivitat està dividida en tres jornades. La primera consta de la 
desfilada de les tropes tant del costat cristià com del moro; la sego-
na és la consagració al patró, en la qual s’organitza una processó per 
la població com a acte litúrgic; i la tercera és la representació de la 
recuperació del territori per part del bàndol cristià. Més endavant es 
plasmaran en les representacions altres disputes bèl·liques que va 
haver-hi en la història d’Espanya, com per exemple la Guerra de la 
Independència o les guerres Carlines, en les quals es formaran de la 
mateixa manera dos bàndols contraris que faran la representació en 
un acte popular. Les festes tenen diferències quant al programa i a 
la representació en les diferents comarques de la Comunitat Valen-
ciana, on s’aconsegueixen combinar la serietat de les representa-
cions bèl·liques amb comparses al·legòriques i retrats carnavalescs. 
Per exemple, en l’Horta, la Ribera de Xúquer o el Baix Segura han 
esdevingut un complement a les ja conegudes celebracions de les 
Falles valencianes, o també es poden arribar a trobar en actes car-
navalescs per mitjà de la representació de la batalla en forma de 
dansa en el municipi de Peníscola, situada a la comarca del Baix 
Maestrat, a la província de Castelló.

En l’actualitat, la festivitat se celebra en totes les comarques de 
la província d’Alacant, en major mesura al Baix Vinalopó, l´Alt Vi-
nalopó, el Comtat, la Marina Alta, el Baix Vinalopó, el Baix Segura, 
l´Alcoià, l´Alacantí il en menor mesural a la Marina Baixa. D’altra 
banda, a la província de València, el festeig popular és celebrat prin-
cipalment en 13 municipis de la comarca de la Vall d´Albaida, a la 
Ciutat de València, en cinc municipis de l´Horta Oest i de la Ribera 
Alta, i en quatre municipis de la Safor. Es troba la celebració en 
dos o menys nombre de municipis a les comarques de la Costera, 
la Ribera Baixa, la Canal de Navarrés, l´Horta Sud, l´Horta Nord, el 
Camp de Morvedre i la Serrania. Les celebracions no es troben en 
cap municipi a les comarques de Racó d’Ademús, La Meseta de 
Requena-Utiel, el Camp de Túria, La Foia de Bunyol-Xiva, La Vall 
d’Aiora-Cofrents. En el cas de la província de Castelló, la celebració 
de Moros i Cristians només es realitza en dos municipis de la Plana 
Alta i en un municipi del l´Alt Maestrat i un altre del Baix Maestrat.

Manuel Alejandro Castillo Portugal
Universitat de València

6 
Festes profanes del territori 
valencià: les Falles
i els Moros i Cristians
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1. Coneixement del Valencià en la Comunitat Valenciana. Cens 2011

Font: Elaborat a partir de les dades del Instituto Nacional de Estadística. Censo del 2011 • Temàtica: Valencià • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Rafa Roca Ricart
Universitat de València

1 
Ús i coneixement 
del valencià

La figura cartogràfica mostra les 32 comarques, més la Ciutat de 
València, en què es vertebra el nostre territori; i que, des del punt 
de vista històric i lingüístic –a causa de la repoblació posterior a la 
conquesta de Jaume I (1238) i, sobretot, de l’expulsió dels moris-
cos (1609)–, és possible agrupar en dues grans àrees: la interior o 
castellanoparlant, que és demogràficament minoritària i agrupa 9 
comarques que no tenen eixida al mar –l’Alt Millars, l’Alt Palància, 
el Racó d’Ademús, els Serrans, la Plana d’Utiel-Requena, la Foia de 
Bunyol, la Vall de Cofrents-Aiora, la Canal de Navarrés, l’Alt Vinalo-
pó– més el Baix Segura; i la litoral o valencianoparlant, que abraça 
les 22 comarques restants, predominantment costaneres. Així, una 
de les principals característiques d’aquesta divisió, ben perceptible 
en el croquis a través de la major o menor dimensió dels cercles, 
és que la generalitat dels habitants es concentren a les comarques 
valencianoparlants.

Quan observem el mapa –que, del roig al blau i de manera gradual, 
classifica en 6 estadis quin coneixement del valencià acredita la po-
blació de 16 anys o més: des de les persones que «el saben parlar, 
llegir i escriure» fins a les que «no l’entenen»–, de seguida advertim 
un parell de circumstàncies: 1) que, deixant de banda les castella-
noparlants, les comarques on menys s’entén i es parla el valencià 
són les més meridionals; i 2) que algunes comarques castellanopar-
lants, com ara la Foia de Bunyol, presenten, si fa no fa, el mateix 
índex de coneixement passiu de la llengua d’Ausiàs March que d’al-
tres de l’àrea valencianoparlant, com per exemple el Vinalopó Mitjà.

Amb tot, cal tenir present que el cens sobre el qual està confec-
cionat el mapa és de 2011. I que, en una dècada, es poden produir 

nombroses modificacions lingüístiques i de tota índole, sobretot en 
un territori sotmés a canvis demogràfics importants a causa de la 
immigració, tant de l’exterior com de les comarques interiors cap 
a les més dinàmiques econòmicament. A la vista d’això, les dades 
de coneixença del valencià –que tan sols a la Ribera, la Costera, la 
Vall d’Albaida, el Comtat i la Safor s’acosten al 50% per cent de la 
població que sap parlar-lo, llegir-lo i escriure’l– disten molt de ser 
satisfactòries. Hi deu tenir a veure que venim de quatre dècades de 
repressió lingüística (exercida per una dictadura), i de quatre més 
de governs autonòmics que han fet una defensa de la llengua entre 
raquítica i apocada (cal assenyalar que l’època de major retrocés en 
el coneixement oral del valencià durant la democràcia es va produir 
en el decenni 1991-2001).

Però, tornant al mapa, saber parlar, llegir i escriure el valencià no 
significa fer-ho de manera sistemàtica. ¿Els sona el concepte de 
diglòssia, ben habitual en sociolingüística? En resum, remet a la si-
tuació que es produeix quan els habitants d’un territori bilingüe em-
pren majoritàriament una de les llengües per als usos formals (edu-
cació, mitjans de comunicació, àmbits polític, jurídic, empresarial, 
religiós...) i reserven l’altra per als considerats informals (relacions 
familiars i amistoses, sobretot). I això és, bàsicament, el que som 
els valencians: un territori diglòssic. Vegen, si no, quina és la llengua 
vehicular majoritària de l’oferta comunicativa i audiovisual –diaris, 
ràdios, televisions, portals d’internet, cinemes...– que ens envolta. I 
miren també en quina llengua s’expressen les cúpules empresarial, 
judicial, catòlica... i la major part de polítics que intervenen a les 
Corts Valencianes.

Prescindint dels eufemismes, el nostre poble disposa 
d’una llengua majoritària, prestigiada, superior; i d’una 
altra de minoritzada, denigrada, conflictivitzada. Tal com, 
per cert, denuncien periòdicament els informes de discri-
minació lingüística.



2. Les llengües i dialectes de la Comunitat Valenciana

Font: “Els parlars valencians”, Carles Segura-Llopes i Vicent Beltran, PUV (2017) (zona valencianoparlant) i “Atlas del Patrimonio Cultural Valenciano”, Vicenç Rosselló, PUV (2011) (zona castellanoparlant) • 
Temàtica: Variants dialectals • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La figura cartogràfica representa les varietats dialectals de les llen-
gües parlades a la Comunitat Valenciana: el valencià i el castellà. El 
valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, i és idioma 
oficial al nostre territori, igual que ho és el castellà, que és idioma 
oficial de tot l’Estat. La Generalitat Valenciana delimita per llei els 
territoris en els quals predomina l’ús d’una llengua o de l’altra.

En aquest mapa hem delimitat aquests territoris en funció de la 
seua tradició lingüística històrica. Es pot observar com quasi 13.590 
ha de la Comunitat Valenciana (58,4%) són de predomini lingüístic 
valencià i quasi 9.680 ha (41,56%) de predomini lingüístic castellà. 
Quant a la població, cap als 4,3 milions se situen en zones valen-
cianoparlants (87%) i cap als 630.000 en zones castellanoparlants 
(13%). Això no significa que tothom a les zones de predomini lin-
güístic valencià sàpia parlar valencià ni que a les de predomini cas-
tellà ningú sàpia valencià. De fet, a la zona castellanoparlant hi ha un 
45% de la població que domina en alguna mesura el valencià i en 
canvi a la zona valencianoparlant hi ha un 17% de la població que no 
parla gens el valencià. Les estadístiques diuen que al conjunt valen-
cià hi ha un 22% de la població que no sap parlar gens el valencià i 
un 78% que el parla d’alguna manera (perfectament 33%, bastant 
bé 18% o un poc 27%).

Dins la zona valencianoparlant, Beltran i Segura-Llopes diferencien 
sis dialectes: tortosí, septentrional, central, meridional, mallorquí i 
meridional. El tortosí, que es parla també a Catalunya (Terres de 
l’Ebre) i Aragó (Matarranya), replega trets que són propis del valen-
cià general (estàndard) i altres que són exclusius del català nord-oc-
cidental (àrea de Lleida). Aquest dialecte de transició es parla en 
terres valencianes al Maestrat històric (fins a Vilanova i Vistabella) 
i els Ports (llevat d’Olocau) a una àrea de vora 3.400 km² i 105.000 
persones.

El valencià septentrional es correspon amb el límit nord del valencià 
general o estàndard, que va des de Castelló i Benicàssim fins a la lí-
nia Biar-Busot. Les diferències amb el valencià central són poques i 
sobretot de caràcter fonètic, i amb el valencià meridional ni tan sols 
de caràcter fonètic. Algunes àrees al nord del dialecte septentrional 
són de transició cap al tortosí. El valencià septentrional es parla a la 
major part de la Plana de Castelló, però també a l’Alcalatén, el Pla 
de l’Arc i el Pla d’Albalat. Abraça una àrea de 1.500 km² i 440.000 
persones.

La principal diferència entre el valencià central o apitxat respecte 
al meridional i al septentrional és que apitxa (ensordeix les conso-
nants sibilants sonores) i no distingeix entre la b i la v (betacisme), 
probablement per influència aragonesa. A més, conserva el pretèrit 
perfet simple. Abraça una àrea de 2.200 km² i quasi dos milions 
de persones. És l’àrea valencianoparlant més poblada. Es parla al 

Camp de Morvedre, l’Horta i el Camp de Túria; a gran part de la Ri-
bera Alta, a una part de la Ribera Baixa, i a alguns pobles de la Plana.

El valencià meridional abraça una àrea de 3.800 km² i 750.000 habi-
tants. S’estén a grans trets del riu Xúquer a la línia Biar-Busot (amb 
l’excepció del valencià mallorquí). Conserva la majoria dels trets del 
valencià general o estàndard, i alguns trets particulars com ara l’har-
monia vocàlica. Es parla a una part de la Ribera Alta i a la major part 
de la Ribera Baixa; a la Costera, la Vall d’Albaida i l’Alcoià; a una part 
de l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l’Alacantí, el Comtat i la Marina 
Alta, i a quasi tota la Safor i la Marina Baixa.

El valencià mallorquí és una variant del valencià meridional. Es parla 
a zones de repoblament balear tardà (s. XVII, arran de l’expulsió mo-
risca), que ha deixat empremtes del parlar illenc al dialecte d’aques-
ta àrea de poc més de 1.000 km² i més de 200.000 persones. S’es-
tén per tota la Valldigna, quasi tota la Marina Alta, i alguns pobles de 
la Safor, la Marina Baixa i el Comtat.

El valencià alacantí presenta alguns trets particulars que, en alguns 
casos, l’acosten al castellà-murcià contigu i, en altres, a formes ar-
caiques dins del domini lingüístic catalanovalencià. Abraça una àrea 
de 1.800 km² (quasi 2.000 amb el Carxe murcià) i 850.000 habitants. 
Es parla al Baix Vinalopó i a quasi tot l’Alacantí i el Vinalopó Mitjà. 
Era parlat a Oriola i el Baix Segura, però s’hi perdé a causa d’una re-
població tardana (s. XVIII) amb població de parla castellà-murciana.

Quant als dialectes castellans, segons Rosselló, el més estés és 
el castellà-aragonés, que abraça 5.700 km² i 232.000 parlants. És 
producte tant de la repoblació aragonesa iniciada al s. XIII com de la 
posterior repoblació aragonesa del s. XVII arran de l’expulsió moris-
ca. Es parla a Olocau (els Ports), l’Alt Millars, l’Alt Palància, el Racó 
d’Ademús, la Serrania, Marines i Gàtova (Camp de Túria), la Foia de 
Bunyol-Xiva, Sinarques i Xera (Meseta d’Utiel-Requena), Cortes de 
Pallars (Vall d’Aiora), Millars (Canal de Navarrés), Tous (la Ribera) i 
als pobles castellanoparlants del Vinalopó.

El castellanomanxec es parla a zones contigües a la Manxa, i hi in-
clou quasi tota la Meseta de Requena-Utiel i quasi tota la Vall d’Aio-
ra, amb una superfície de vora 2.500 km² i 50.000 habitants.

El castellà-enguerí és un dialecte particular de la Canal de Navarrés 
amb alguns trets de transició cap al valencià meridional. Es parla en 
una àrea de 600 km² i de vora 16.000 habitants.

El castellà-murcià és fruit d’una repoblació tardana del Baix Segura 
(llevat del poble de Guardamar) a partir del segle XVIII i es troba en 
un territori de 900 km² i 340.000 persones (el més densament po-
blat dels territoris castellanoparlants).

Joan Carles Membrado-Tena
Universitat de València

2 
Les llengües i dialectes
de la Comunitat Valenciana
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1 
Incendis forestals 1994-2019 
en la Comunitat Valenciana

Els incendis són tan antics com l’existència de material inflamable sobre 
la Terra, i hi ha evidències des de fa almenys 400 milions d’anys, quan 
apareixen i es diversifiquen les plantes vasculars. Així, animals i plantes 
s’han adaptat a viure en llocs amb determinades freqüències i intensitats 
d’incendis. De fet, els incendis poden considerar-se com una força evo-
lutiva molt rellevant, que afecta les característiques dels organismes i la 
grandària de les seues poblacions, però també a les interaccions entre 
espècies, la composició de les comunitats i els serveis ecosistèmics.

Els canvis en el clima, els usos del sòl i la gestió de la terra ocasionats per 
les activitats humanes en les últimes dècades han afectat la freqüència, 
grandària, estacionalitat i severitat dels incendis forestals en moltes parts 
del món, alterant els patrons tradicionals i, amb això, afectant negativa-
ment els ecosistemes. A més, independentment dels canvis en la gestió, 
és probable que el canvi climàtic augmente la freqüència i l’impacte dels 
incendis forestals en les pròximes dècades. 

A la regió mediterrània es pensa que, al costat d’un clima en el qual coin-
cideix l’estació càlida amb la seca, els incendis van contribuir de manera 
fonamental per a configurar la típica vegetació mediterrània durant el Plio-
cé (fa entre 5,3 i 2,6 milions d’anys). L’ésser humà, a partir del seu pas a 
una vida sedentària en el Neolític (fa uns 8.000 anys) ha utilitzat els incen-
dis per a obrir clarianes per a pastures o cultius. En l’actual territori de la 
Comunitat Valenciana apareixen restes de l’ús antròpic del foc des de fa 
uns 7.000 anys. Aquest ús “controlat”, i l’ocupació i ús de la muntanya, 
va mantindre el nivell d’incendis (freqüència i intensitat) baix fins a la dè-
cada dels 70, quan s’inicia l’abandó del medi rural i, amb aquest, l’interés 
en la gestió sostenible de la muntanya. Aquest abandó està estretament 
relacionat amb un augment d’incendis forestals a partir d’aquestes dates.

En aquesta representació cartogràfica representem les dades sobre incen-
dis forestals en la Comunitat Valenciana proporcionats per l’Institut Carto-
gràfic Valencià, entre els anys 1994 i 2019, encara que aquest últim està 
incomplet i l’hem eliminat d’algunes anàlisis. Segons aquestes dades, 
s’han registrat un total d’11.082 sinistres, que han calcinat 288.594 ha. 
D’aquests, 8.327 (75%) no han passat de “conats” (superfície afectada 
menor d’1 ha) i un 23,6% va estar entre 1 i 99 ha. Aquest 98,6% d’incen-
dis “xicotets” van cremar un total de 17.194 ha; l’1,4% restant (139 sinis-
tres) va arrasar 271.399 ha. D’aquests 139, només els huit majors van cre-
mar més de 10.000 ha cadascun, aconseguint entre els huit les 153.773 
ha, un poc més de la meitat de la superfície total calcinada en aquests 25 
anys. Òbviament, la major part de la superfície cremada (94%) correspon a 
ambients forestals, un poc més de la meitat correspon a superfície arbrada 
(141.623 ha), i la resta a no arbrada (130.872 ha), mentre que l’altre 6% 
(16.098 ha) van ser àrees no forestals. Molts d’aquests, especialment els 
de majors dimensions, van afectar totalment o parcialment espais de la 
Xarxa Natura 2000.

En l’àmbit de l’Estat Espanyol, el nombre d’incendis va passar des dels 
aproximadament 2.500 anuals entre 1968 i 1977, a uns 25.000 anuals en-
tre 1994 i 2005, per a baixar fins a uns 13.000 anuals entre 2006 i 2015. 
Per al període 2016-20 la mitjana s’ha situat en un poc més de 10.000 
sinistres anuals (dades de la web del Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic). Així doncs, després d’un augment considerable fins 
a 2005, la tendència des de llavors ha sigut decreixent, tant en el nombre 
de sinistres com en la superfície cremada. En la Comunitat Valenciana, 
de 1994 a 2005 es van produir 6.025 sinistres, que van arrasar 177.247 
ha, mentre que entre 2006 i 2018 es van registrar 5.044 incendis i una 
superfície cremada de 110.435 ha, per la qual cosa també es detecta una 

reducció en el nombre d’esdeveniments i en la superfície afectada. Aques-
ta reducció s’ha degut tant a la millora en la prevenció com a l’eficàcia en 
la resposta a les incidències.

Entre 1994 i 2018 s’han registrat en la Comunitat Valenciana 56 “Grans 
Incendis Forestals” (aquells majors de 500 ha; GIF), que han calcinat més 
de 250.000 ha. Entre 1994 i 2005 la mitjana va ser de 2,5 GIF per any, amb 
una superfície mitjana de 5.221 ha, mentre que entre 2006 i 2018 es van 
registrar 2,17 GIF per any, amb una superfície mitjana de 3.510 ha. Els 
11 pitjors incendis, superiors cadascun a les 6.00 ha, s’han concentrat en 
només dos anys: 1994 i 2012. Els dos més greus es van iniciar a Requena 
(1994), amb quasi 33.000 ha afectades, i a Cortes de Pallás (2012), amb un 
poc més de 29.000 ha. Es pot concloure doncs que, tant la incidència de 
grans incendis com la seua extensió s’han reduït en el període 2006-2018 
respecte a 1994-2005, encara que la seua extensió continua sent superior 
a la mitjana espanyola.

Eliminant els conats molt xicotets (consten en la base de dades amb su-
perfície cremada “zero”), la major part dels 10.094 sinistres ocorreguts 
entre 1994 i 2018 es concentren en els trimestres d’estiu (juliol-setembre: 
39%) i primavera (abril-juny: 31%). A l’hivern (gener-març) va ocórrer el 
20%, i només un 9% es va produir a la tardor (octubre-desembre). Con-
siderant només els 56 grans incendis, el patró cap a l’ocurrència en els 
mesos d’estiu és més acusat, registrant-se quasi dos terços (64%) en 
aquesta estació, el 27% a la primavera, i només 4 a l’hivern i un a la tardor.

Se sol tindre com a “regla” que les condicions meteorològiques en les 
quals és més probable que es produïsca un incendi combinen una tempe-
ratura superior a 30º C, una humitat relativa menor del 30%, i una velocitat 
del vent major de 30 km/h (“regla 30-30-30”). No obstant això, en cap 
dels 106 incendis de més de 100 ha registrats en els que es coneixen 
aquestes tres variables es van donar simultàniament aquestes condicions 
meteorològiques en el moment d’iniciar-se. És més, tampoc és freqüent 
que es done alguna d’elles per separat: només un 16% es van iniciar amb 
temperatures iguals o superiors als 30º C, un 26% amb humitat relativa 
igual o inferior al 30%, i un 36% amb velocitat del vent igual o superior a 
30 km/h. Així doncs, aquests llindars meteorològics no semblen vàlids per 
a predir els incendis en el nostre territori. Referent a això, l’elaboració dels 
mapes de risc potencial d’incendis, on es combina el risc estadístic que es 
produïsca un incendi i la perillositat d’aquest en cada territori, és una eina 
útil per a la prevenció.

La Comunitat Valenciana disposa d’un grup pioner d’agents especialitzats 
en la investigació de les causes dels incendis forestals (GOIIF, Grup Ope-
ratiu d’Investigació d’Incendis Forestals). De 5.005 sinistres esdevinguts 
(45% del total) es coneixen les causes amb certesa. Dos terços d’aquests 
es van ocasionar per causes humanes, foren negligències o causes acci-
dentals (40%) o intencionats (29%). La caiguda de llamps va ser la causa 
del 30% dels sinistres, i l’1% restant es va ocasionar per reproducció d’in-
cendis previs. Entre les negligències destaquen la crema de restes agríco-
les (808 sinistres), altres cremes o realització de fogueres (252) o cigarrets 
mal apagats (214). Només tres dels 25 GIF en els quals es coneix la causa 
amb certesa, van tindre causes naturals, i quasi la meitat van ser intencio-
nats. Entre els incendis dels quals se suposa la causa, sense saber-la amb 
certesa, és encara major el percentatge atribuït a causes antropogèniques. 
En definitiva, podem dir que la gran majoria d’incendis forestals tenen da-
rrere la mà humana, de manera intencionada o negligent. El bosc és una 
de les nostres herències més valuoses i d’aquest depén en bona mesura 
el nostre benestar i el nostre futur.



2. Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana
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2 
Parcs Naturals 
Valencians

La legislació valenciana d’espais protegits (Llei 11/1994) estableix 
diverses fórmules per a salvaguardar les àrees de major valor natu-
ral i cultural del territori valencià. Defineix set figures específiques 
de protecció (parc natural, paratge natural, paratge natural muni-
cipal, reserva natural, monument natural, lloc d’interés i paisatge 
protegit) i altres tres genèriques, per a aiguamolls, coves i vies pe-
cuàries. Els Parcs Naturals són la figura de major rang i segons la llei 
delimiten aquelles àrees naturals que, “en raó a la representativitat 
dels seus ecosistemes o a la singularitat de la seua flora, la seua 
fauna, o de les seues formacions geomorfològiques, o bé a la belle-
sa dels seus paisatges, posseeixen uns valors ecològics, científics, 
educatius, culturals o estètics, la conservació dels quals mereix una 
atenció preferent i es consideren adequats per a la seua integració 
en xarxes nacionals o internacionals d’espais protegits”. 

La figura cartogràfica adjunta mostra els 22 parcs naturals aprovats 
fins al moment. Tots ells són part essencial de la infraestructura 
verda de la Comunitat Valenciana i estan integrats en la Xarxa Na-
tura 2000 de la Unió Europea. Tots o alguns d’ells, a més, compar-
teixen altres figures de protecció de rang internacional, com ser 
Zones d’Especial Protecció d’Aus, Llocs d’Importància Comunitària 
o Zones Especials de Conservació de la Unió Europea; aiguamolls 
d’importància internacional de la convenció de Ramsar; reserves 
de la Biosfera de la UNESCO o Sistemes Importants del Patrimoni 
Agrícola Mundial de la FAO. 

El primer parc natural valencià, l’Albufera, va ser aprovat en 1986, 
fent front a moltes resistències locals que van complicar el seu 
desenvolupament normatiu. A aquest li van succeir, entre els anys 
1987 i 1989, altres espais naturals valencians amb valors naturals 
rellevants, alguns dels quals patien 
pressions antròpiques asfixiants. Es 
declararen parc natural el Montgó, 
el Penyal d’Ifac, les Salines de Santa 
Pola, el Carrascar de la Font Roja, el 
Fondo, el Prat de Cabanes-Torreblan-
ca, el Desert de les Palmes o les Illes 
Columbretes. Van ser aprovats majo-
ritàriament amb una certa urgència, 
per a assegurar-ne la preservació da-
vant riscos evidents de transformació 
o degradació. En la dècada següent, 
seguint aquesta tendència, se’n van 
crear altres tres entre 1994 i 1998: 
les Llacunes de la Mata-Torrevieja, 
la Serra d’Espadà i la Marjal de Pe-
go-Oliva. La seua articulació norma-
tiva tampoc va estar exempta d’una 
certa conflictivitat, molt acusada en 
l’últim d’aquests tres casos. 

Durant la dècada següent, la creació d’aquests espais va continuar 
a bon ritme. Aquestes accions van assolir un millor consens social, 
tenint en compte que amb el pas del temps es va anar forjant una 
major consciència col·lectiva de la necessitat de protegir aquests 
espais i pel fet que molts agents locals van començar a percebre 
els avantatges que aquesta figura de protecció podien reportar al 
desenvolupament econòmic, social i territorial. Entre 2001 i 2007 
es van aprovar altres deu parcs: els de les serres de Mariola, Irta, 
Calderona i la Serra Gelada, els paratges muntanyencs de Penya-
golosa, Puebla de San Miguel, Chera-Sot de Chera i la Tinença de 
Benifassà, i els paisatges fluvials del Túria i el Cabriel, aquest últim 
després de molts anys d’una protecció exclusivament limitada a la 
seua riba castellanomanxega. 

El conjunt resultant mostra una variada gamma de paisatges. Hi ha 
aiguamolls costaners que sustenten el flux d’avifauna internacional, 
serres litorals que han resistit l’assetjament de les urbanitzacions 
residencials, muntanyes i cims emblemàtics, dos corredors fluvials 
i un xicotet arxipèlag. En tots ells, de manera més o menys com-
plexa i conflictiva, entretixen fluxos i formes de naturalesa i cultura 
que, com és habitual en els ecosistemes mediterranis, són fruit 
d’una prolongada interacció entre l’ésser humà i el medi físic. 

En definitiva, hui comptem amb una valuosa xarxa de parcs naturals 
resultat d’un procés que ha atés urgències i ha aprofitat finestres 
d’oportunitat política, però que no respon a un criteri homogeni de 
planificació. Hi ha espais de gran valor en el territori valencià que hau-
rien d’estar en aquesta categoria i no ho estan, i altres que sí que ho 
estan, però que potser podrien gestionar-se mitjançant altres figures 
legals o escales administratives, sense menyscabar-ne la protecció.

Parc Natural de L’Albufera. Detall del Palmar i entorn • Foto: Estepa
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3 
Llocs d’Interés Comunitari
LIC, ZEC i Zones d’Especial 
Protecció d’Ocells ZEPA

La Xarxa Europea Natura 2000, que va començar a gestar-se en 
1979 amb la Directiva de les Aus i en 1992 amb la Directiva d’hàbi-
tats de la Unió Europea, s’ha configurat com la xarxa coordinada de 
zones protegides més extensa del món, aconseguint la protecció 
del 18% de les terres emergides europees i algunes zones marines 
d’alt valor biogeogràfic.

La finalitat de la Xarxa Natura 2000 és salvaguardar la totalitat dels 
principals hàbitats i espècies en perill d’extinció a Europa. Per tant, 
la Xarxa Natura 2000 tracta de protegir el capital natural europeu 
evitant activitats pertorbadores i afavorint mesures positives per al 
manteniment i restauració dels hàbitats i les espècies en favor de la 
seua conservació. Tot això, es du a terme des d’una perspectiva de 
sostenibilitat ambiental que garantisca la pervivència de les societats 
locals en els seus territoris i les seues activitats relacionades amb la 
silvicultura, la pesca, l’agricultura, el turisme responsable, etc.

La figura cartogràfica mostra, detalladament, les figures de protec-
ció de l’hàbitat de la Regió Biogeogràfica Mediterrània en la Comu-
nitat Valenciana contemplades en la Xarxa Natura 2000:

Llocs d’Importància Comunitària (LIC), amb un total de 93 llocs de-
clarats com a tals, previ estudi detallat realitzat per la Comissió Eu-
ropea.

Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), assolint un total 
de 40 zones.

Zones d’Especial Conservació (ZEC), que aconsegueix la xifra de 43 
espais a la Comunitat Valenciana. Aquesta figura de protecció es co-

rrespon amb aquells LIC i ZEPA que compleixen una sèrie 
de requisits que els permet ser declarats com a tals per 
cada estat membre de la Unió Europea, de tal forma que 
els permeta comptar amb unes normes específiques de 
conservació i gestió que donen resposta a les necessitats 
ecològiques dels diferents tipus d’hàbitats i que impli-
quen el conjunt d’agents socials, econòmics i ambientals 
del territori.

Cal assenyalar que a vegades hi ha coincidències en les 
àrees protegides. Per exemple, pot observar-se com els 
límits d’alguns LIC són coincidents amb els d’algunes 
ZEPA. També hi ha solapament en algunes àrees prote-
gides, ja que algunes ZEPA engloben territoris que con-
formen LIC.

L’ampli capital verd, patrimoni natural, que suposa la Xar-
xa Natura 2000 en el territori valencià mostra una distribu-
ció dual. D’una banda, al litoral gràcies principalment a les 
marjals, albuferes, llacunes i aiguamolls i, de l’altra, a les 
terres interiors muntanyenques bètiques i ibèriques de la 

Comunitat Valenciana. A més, la delimitació de les àrees protegides 
de la Xarxa Natura 2000 observa criteris lligats a l’ordenació territo-
rial en tindre present aspectes socioeconòmics, els traçats lineals 
de les infraestructures de comunicació i altres consideracions del 
planejament urbanístic.

La superfície protegida per la Xarxa Natura 2000 en la Comunitat 
Valenciana supera el 26%, la qual cosa ens pot donar una idea de 
la importància del capital natural existent i del valor estratègic del 
territori valencià en les migracions d’aus entre Àfrica i Europa.

Un dels reptes davant del canvi climàtic al qual s’enfronta la societat 
moderna, plantejat en l’Agenda 2030 i els Objectius per al Desenvo-
lupament Sostenible (ODS), és el de protegir el patrimoni natural i 
generar projectes respectuosos amb l’entorn i els recursos.

Les activitats greument pertorbadores de les espècies o nocives 
dels hàbitats inclosos en els LIC, ZEPA o ZEC haurien d’evitar-se, 
proposant fórmules de desenvolupament endogen, que impliquen 
les societats locals, evitant activitats i explotacions merament ex-
tractives o destructives dels recursos naturals. En aquest sentit, hi 
ha jurisprudència, Sentència 134/2019 del Tribunal Constitucional, 
en favor de la protecció territorial en aquestes zones sensibles evi-
tant la transformació de sòls en la Xarxa Natura 2000.

Per tant, la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LO-
TUP) i l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana indiquen 
que la Xarxa Natura 2000 és un dels elements importants per a 
configurar la denominada infraestructura verda, amb funcions de 
corredors ecològics d’interconnexió d’espais interiors i litorals.

Lloc d’Importància Comunitària, LIC. Illes Columbretes • Foto: Miguel Lorenzo
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4 
Zones humides 
i aiguamolls RAMSAR 
de la Comunitat Valenciana

La topografia, el clima i la situació geogràfica al costat de la mar 
Mediterrània fan del territori valencià una zona rica en ecosistemes 
variats de latituds mitjanes. Entre aquests ecosistemes es troben 
els aiguamolls, i es podria dir que la seua presència en la Comunitat 
Valenciana marca el tret naturalístic més singular no sols en l’àmbit 
nacional sinó també internacional.

La definició d’aiguamoll no és senzilla, ja que, en tractar-se d’un 
ecotò situat en la transició entre dos ecosistemes diferents, un de 
terrestre i un altre d’aquàtic, els límits mai són fàcils d’establir i 
els processos que hi tenen lloc sempre són fruit d’una casuística 
complexa que dona lloc a espais fluctuants segons les variables 
actuants a cada moment. N’hi ha de molt diverses grandàries, variat 
origen geomorfològic de les cubetes i formats a partir de diverses 
fonts d’alimentació hídrica. De qualsevol manera, una característica 
general és que són cossos d’aigua succints (<2 m profunditat) o 
molt succints on, a vegades, no és perceptible aparentment la capa 
d’aigua; només la vegetació hidrofílica evidència l’existència de l’ai-
gua en la proximitat de la superfície.

Cal esmentar que es tracta d’un dels ecosistemes més biodivers 
i productiu del planeta i per això ha cridat l’atenció dels científics 
des de sempre. Cal ressaltar que el primer tractat mediambiental 
intergovernamental que es va posar en marxa en el món va ser pre-
cisament per a protegir els aiguamolls. Es va signar en 1971 a Ram-
sar (l’Iran) i es va anomenar Convenció d’Aiguamolls d’Importància 
Internacional. En 2021 aquest tractat el subscriuen 172 països i hi 
ha inscrits 2.432 aiguamolls.

En la Comunitat Valenciana, els tipus més habituals d’aiguamolls i 
de major superfície són les llacunes costaneres (conegudes també 
com a albuferes), les marjals litorals (on el paisatge està dominat 
per la presència de vegetació), els aiguamolls formats per brolla-
dors (ullals) o surgències, les zones de desembocadures i planes 
fluvials, i els aiguamolls propiciats per la presència de cubetes o 
depressions estructurals tant en la costa (saladars) com a l’interior. 
També hi ha aiguamolls artificials creats per l’home com és el cas 
dels embassaments succints de baixa fluctuació. Hi ha 80 municipis 
valencians que tenen registrada alguna zona humida.

Si bé tots presenten un gran interés pel seu valor intrínsec natu-
ral, paisatgístic i també cultural, i pels autoservicis que brinden a 
l’home, les llacunes costaneres destaquen especialment per les 
seues característiques singulars. Moltes són espais alimentats 
bàsicament per aigües dolces i això resulta molt rellevant, ja que 
es troben al costat de la mar. La cosa habitual en altres llocs en 
aquesta mena de llacunes i marjals és que siga l’aigua marina el 
principal flux d’entrada. En el cas valencià són els aqüífers els que 
proveeixen hídricament a aquests aiguamolls, constituint d’aquesta 
manera una raresa a nivell no sols del Mediterrani sinó mundial.

Des del punt de vista de la protecció d’aquests ecosistemes, cal es-
mentar que la legislació ambiental valenciana contempla la conser-
vació de tots els aiguamolls i gran part d’aquests estan inclosos en 
el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana (2002). Hi 
ha inclosos en aquest catàleg 48 aiguamolls i es troba, en aquests 
moments, en fase d’actualització. Al seu torn, els aiguamolls es-
tan inclosos en l’Inventari Espanyol de Zones Humides que consti-
tueix el registre nacional d’aiguamolls gestionat pel Ministeri per a 
la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Alguns dels aiguamolls 
inclosos en el Catàleg posseeixen també la figura de protecció de 
Parc Natural de la Comunitat Valenciana.

A escala internacional, el 90% de la superfície dels aiguamolls va-
lencians formen part del sistema de protecció europeu (Xarxa Na-
tura 2000) derivat de l’aplicació de dos directives comunitàries com 
són la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hàbitats) que inclou els Llocs 
d’Importància Comunitària (LIC) que cada estat designa com a Zo-
nes Especials de Conservació (ZEC), i la Directiva 79/409/CEE (Di-
rectiva Aus) que identifica Zones d’Especial Protecció per a les Aus 
(ZEPA). A més, els set aiguamolls de major extensió estan inscrits 
en la Llista d’Aiguamolls d’Importància Internacional de la Conven-
ció de Ramsar: L’Albufera de València, el Prat de Cabanes-Torre-
blanca, El Fondo d’Elx, les Salines de Santa Pola i les Llacunes de la 
Mata-Torrevieja, tots designats en 1989. L’any 1994 s’hi va afegir la 
Marjal de Pego-Oliva, i l’últim a sumar-s’hi ha sigut la Marjal i Estan-
ys d’Almenara en 2017. Tots ells es troben en la franja costanera i 
es tracta d’importants hàbitats en les rutes intercontinentals de les 
espècies d’aus migradores i alberguen espècies rares i endèmiques 
de gran valor ecològic. Tenen a més una gran significança cultural 
en el marc de la història i les tradicions valencianes.

La Marjal de La Safor-Xeraco • Foto: Miquel Francés
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5 
Paisatges i Corredors fluvials 
de la Comunitat Valenciana

Els eixos fluvials de la Comunitat Va-
lenciana són molt més que col·lectors 
de les aigües d’escolament. Actuen 
com a franges de circulació i refugi de 
la flora i la fauna i connecten espais 
d’alt valor ecològic. Constitueixen en 
si mateix el que diem paisatges de 
l’aigua, podent diferenciar-hi tipologies 
en funció de la geomorfologia, forma-
cions vegetals i nivell d’humanització 
(tipus d’usos).

Els corredors fluvials són espais que 
cal mantindre lliures del procés d’urba-
nització, perquè a més de ser hàbitat 
de la fauna i flora, configuren paisat-
ge, actuen com a zona d’amortiment 
d’inundacions, com a àrea de recàrre-
ga d’aqüífers i, en alguns sectors, com 
a lloc d’esplai per a la població.

Els rius valencians més importants 
estructuren físicament el territori i 
l’interconnecten secundant-se en cur-
sos tributaris o afluents. Exceptuant 
el riu Bergantes, amb una disposició 
sud-nord que el condueix a abocar al 
riu Guadalope, afluent de l’Ebre, quasi 
tots els cursos d’aigua segueixen una orientació oest-est, marca-
da per la disposició del relleu, en graderia cap al litoral, per a aca-
bar desguassant a la mar Mediterrània. Els rius més rellevants, bé 
per actuar com a corredor ecològic, bé per sustentar amplis espais 
agraris són el riu de la Sénia, el Cervol, la rambla de Cervera, el riu 
de les Coves, el riu Millars, el Palància, el Túria, el Xúquer, el Serpis, 
el Girona, el Gorgos, el Guadalest-Algar, l’Amadòrio, el Montnegre, 
el Vinalopó i el Segura. Els més importants per longitud i cabal són 
al·lòctons, és a dir, tenen el seu origen fora de la Comunitat Valen-
ciana (Millars, Túria, Xúquer, Cabriol i Segura), mentre que la resta 
(molts de tipus rambla de cabal intermitent) són autòctons.

Així doncs, a l’interior de la Comunitat Valenciana, els paisatges flu-
vials es caracteritzen per discórrer per àrees muntanyenques donant 
lloc a valls estretes, a vegades molt encaixades, formant congosts. 
En aquests la pressió antròpica està continguda, sent freqüents els 
salts d’aigua cristal·lina i unes estretes terrasses ocupades per boscs 
de ribera amb formacions de xops, salzes, baladres i tamarindes. A 
aquests els acompanyen masses de joncs, canyes i canyissos. A 
les parets rocoses o als forts vessants que emmarquen els caixers 
fluvials hi ha formacions de pi blanc, coscolles, brucs i llentiscles, 
acompanyades puntualment per carrasques i roures petits.

A mesura que ens apropem a la costa, les franges que conformen 
els paisatges fluvials s’amplien per  a configurar àmplies hortes i 
planes d’inundació on els depòsits fèrtils a les terrasses fluvials i 
ventalls han sigut aprofitats per l’activitat agrícola al màxim. En al-

guns trams es conserva la vegetació 
de ribera amb bosquets d’oms, àlbers, 
xops, salze blanc o vimeneres acom-
panyats de canyars, canyissos, bo-
ves i joncs. Al caixer dels rius podem 
trobar diverses espècies d’algues. 
Acompanyant el bosc de ribera, en 
una segona franja tenim formacions 
de màquia amb pins blancs i arbusts 
com ara el timó, el romer, el llentiscle, 
el margalló, l’argilaga o l’espart. Així 
mateix sovinteja la vegetació ruderal 
i arvense associada als cultius entre 
les quals es troben l’avena silvestre. 
No obstant això, en aquestes zones la 
demanda d’aigua per al regadiu i l’ús 
dels llits com a desguassos d’aigües 
residuals exerceixen una forta pres-
sió sobre la qualitat de les aigües i els 
ecosistemes fluvials.

Finalment, entre els paisatges fluvials 
també podem destacar aquells for-
mats pels nostres rius-rambla. Són 
col·lectors d’aigües intermitents on 
l’energia de les crescudes dona lloc a 
llits de tipus braided amb fons amples, 
poc profunds, constituïts per barres 

sedimentàries i materials d’arrossegament com ara cudols i graves. 
Exemple d’això són la rambla Cervera, el riu de les Coves o Sant 
Miquel, la rambla de la Viuda, la d’Artaix o la de Poio.

El resultat és una xarxa de corredors d’amplitud variable que cons-
titueixen paisatges de ribera, també anomenats paisatges de l’ai-
gua. Són franges el sòl de les quals generalment no està segellat 
per l’edificació, i que actuen com a base sobre la qual ordenar els 
usos del sòl, respectant i salvaguardant la naturalesa i caràcter de 
cada lloc. La preservació d’aquests corredors és fonamental per a 
garantir la biodiversitat del territori valencià, així com la preservació 
d’un ric patrimoni paisatgístic i cultural lligat a la presència d’aigües 
d’escolament.

Un dels factors que caracteritza la dinàmica dels rius valencians 
és el règim irregular dels cabals, efecte d’un clima mediterrani 
que alterna períodes de forts estiatges, amb curtes però intensís-
simes precipitacions. El desig de gestionar els cabals amb finali-
tats productives i de minimització del risc (sequeres-inundacions) 
va propiciar obres públiques per al control i regularització dels ca-
bals: canalitzacions d’alguns trams, derivacions de cursos fluvials 
i embassaments. Totes aquestes infraestructures han tingut con-
seqüències ecològiques i paisatgístiques: alguns trams de les valls 
es van convertir en làmines d’aigua; les planes d’inundació es van 
irrigar donant lloc a paisatges agrícoles; o es van drenar marjals per 
a posar-les en cultiu. En qualsevol cas, els cursos d’aigua i les seues 
hortes s’han anat humanitzant amb el pas del temps.

Riu Túria, a Chulilla • Foto: Pep Pelechà

Riu Túria, a Riba-roja de Túria • Foto: Pep Pelechà
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6 
Arbres monumentals 
de la Comunitat Valenciana

El patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana ha sigut 
un tema abordat per diversos especialistes amb la finalitat de visibi-
litzar la riquesa natural, social i cultural d’aquests éssers vius per a 
contribuir-ne a la protecció i gestió sostenible.

El marc legislatiu de l’arbratge monumental, singular i d’interés lo-
cal, fa referència a la Llei 4/2006; aquesta Llei 4/2006 de Patrimoni 
Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana recull la definició 
i els paràmetres pels quals s’ha de regir la protecció de l’arbratge 
monumental, singular i d’interés local mitjançant dos modalitats de 
protecció aplicables: genèrica o expressa.

La protecció genèrica s’adquireix quan l’exemplar aconsegueix 
algun d’aquests indicadors: 350 anys; 6 metres de perímetre de 
tronc; 30 metres d’alcària; o 25 metres de diàmetre de copa. En el 
cas de les palmàcies la protecció genèrica es dona quan el seu estí-
pit té 12 metres d’altura o més, ampliant aquesta altura a 18 metres 
en el cas de la Washingtonia robusta.

La protecció expressa és aplicada pels ajuntaments quan l’arbratge 
és d’interés local i no aconsegueix els paràmetres propis de la pro-
tecció genèrica. El desenvolupament de la Llei 4/2006 es realitza a 
partir del Decret 154/2018.

Geolocalització del patrimoni arbori monumental valencià. La Reso-
lució de 15 de gener de 2020, del director general de Medi Natural i 
d’Avaluació Ambiental, actualitza el Catàleg d’Arbres Monumentals 
i Singulars de la Comunitat Valenciana (Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològi-
ca, 2020). En aquest inventari s’aprecia per províncies i municipis 

el patrimoni arbori protegit tant en la 
modalitat genèrica com expressa. En 
el Visor Cartogràfic de la Generalitat 
Valenciana (GVA i ICV, 2021) es pot 
apreciar la distribució de l’arbratge 
monumental mitjançant la localitza-
ció dels exemplars i el seu entorn de 
protecció.

L’anàlisi de la figura cartogràfica ens 
mostra l’existència d’exemplars mo-
numentals o d’interés local per pràcti-
cament tot arreu del territori valencià. 
Cal remarcar la concentració d’aquests 
a la zona del Maestrat associats al 
cultiu de les oliveres mil·lenàries, a la 
Puebla de San Miguel per l’existència 
dels boscs de savina turífera (Junipe-
rus thurifera), i en les grans ciutats 
com València per les espècies planta-
des en les seues avingudes i jardins 
històrics. A la província d’Alacant des-
taca la seua densitat a l’Alt Vinalopó.

La distribució del patrimoni arbori monumental es pot justificar mit-
jançant els següents factors:

a. Condicionants biogeogràfics que han permés el desenvolupa-
ment d’aquests exemplars com a testimonis de la vegetació po-
tencial de la zona (Carrasca de Culla, Roures Valencians del Barranc 
dels Horts, Savinar de las Blancas, Teixos d’Agres, etc.).

b. Factors antròpics que han afavorit els cultius tradicionals (olive-
res, garroferes, etc.) i l’existència de jardins històrics (palmàcies, 
etc.).

c. Estudis tècnics com els d’Arnán et al. (2012) que han possibilitat 
poder datar l’antiguitat de les oliveres. Això ha permés catalogar-les 
amb protecció genèrica quan tenen un perímetre de tronc de 3,88 
cm (mesurat a 1,30 m del sòl). Faltaria un estudi similar per a les 
garroferes.

d. Sensibilitat de les administracions locals per catalogar el seu pa-
trimoni arbori monumental.

L’Agenda 2030 a partir de l’ODS 15 estableix entre els seus objec-
tius la protecció “d’espècies amenaçades” (15,5), evitar “el trànsit 
d’espècies protegides” (15,7) i “integrar els valors dels ecosiste-
mes i la biodiversitat en la planificació” (15,9). Tot això justifica el 
coneixement geogràfic de la variable estudiada en aquest mapa i 
la necessitat de divulgar l’inventari de l’arbratge monumental per 
a poder mitigar els processos de vulnerabilitat derivats de la gestió 
antròpica i el canvi climàtic mitjançant estratègies de planificació 
territorial intel·ligent.

Bosc de Savina turífera a la Puebla de San Miguel. Rincón de Ademúz. Arbres monumentals • Foto: Pep Pelechà



7. Reserves de la Biosfera, Plans Rectors d’Ús i Gestió i Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals de la CV

Font: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Institut Cartogràfic Valencià i Ministerio para la Transición Ecológica • Temàtica: Biosfera, PORN i PRUG • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

LÍMITS DELS PLANS
RECTORS D’ÚS 
I GESTIÓ. PRUG

LÍMITS DELS PLANS
D’ORDENACIÓ 
DELS RECURSOS 
NATURALS. PORN

RESERVES 
DE LA BIOSFERA



293

M
ED

I A
M

B
IE

N
T

En els últims anys la protecció del medi ambient ha condicionat 
les polítiques d’ordenació del territori, establint plans especials que 
s’imposen i prevalen sobre uns altres que puguen regular l’orde-
nació territorial i urbanística. A Espanya, aquest és un dels princi-
pis que inspiren la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat, actualitzada mitjançant Llei 33/2015, i que 
inclou algunes eines per a garantir aquesta protecció.

Com a principal instrument de planificació territorial que atenga les 
necessitats de protecció del patrimoni natural i la biodiversitat, la 
Llei 42/2007 proposa els Plans d’Ordenació dels Recursos Natu-
rals (PORN d’ara en avant). Així, l’Article 17 defineix els PORN com 
“l’instrument específic per a la delimitació, tipificació, integració en 
xarxa i determinació de la seua relació amb la resta del territori, 
dels sistemes que integren patrimoni i els recursos naturals d’un 
determinat àmbit espacial, amb independència d’altres instruments 
que puga establir la legislació autonòmica.” És important recalcar 
que aquests plans d’ordenació són independents de la posterior 
declaració, o no, de les àrees que abracen com a espais protegits. 
Atén únicament la presència en l’àmbit territorial d’elements natu-
rals que es consideren d’interés.

Un aspecte important és que la declaració de determinades figu-
res de protecció, com ara els Parcs Nacionals, els Parcs Naturals, i 
les Reserves Naturals, exigeix “la prèvia elaboració i aprovació del 
corresponent Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la zona” 
(Article 36). Això ens porta a la interpretació del mapa presentat pel 
que fa als PORN: tot Parc Natural (en el cas de la Comunitat Valen-
ciana) ha d’estar inclòs almenys en un PORN, si bé l’àmbit territorial 
del PORN pot ser més ampli. Veiem al mapa que això és pràctica-
ment així, i tots els PORN inclouen almenys un Parc Natural. Cal 
esmentar, però, tres anomalies: els parcs naturals del Desert de 
les Palmes, el Penyal d’Ifac, i les Columbretes no estan inclosos 
en cap PORN, la qual cosa està en contra de la vigent llei. És, per 
tant, urgent elaborar plans d’ordenació dels recursos naturals que 
incloguen, almenys, les superfícies d’aquests parcs.

Com a complement als PORN que, com hem vist, poden regular les 
activitats en un àmbit geogràfic superior al de les àrees protegides, 
els Plans Rectors d’Ús i Gestió (PRUG d’ara en avant) són eines ad-
ministratives bàsiques per a la gestió d’aquestes àrees. Encara que 
poden elaborar-se per a qualsevol figura de protecció, són precepti-
ves, segons la Llei 42/2007, per als Parcs Naturals. Els PRUG esta-
bleixen directrius concretes d’actuació dins de l’espai protegit i fins 
i tot, ocasionalment, en l’àrea exterior immediata. De nou, veiem en 
el mapa un ajust dels PRUG als perímetres dels diferents Parcs Na-
turals de la Comunitat Valenciana. Ací, no obstant això, trobem més 
anomalies que amb els PORN: a data d’octubre de 2021, 8 dels 22 
Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana (36%) no tenien aprovat 
el PRUG. Aquests són els de l’Albufera (està parcialment derogat 
el Decret en el qual es va aprovar), Chera/Sot de Chera, Marjal de 
Pego-Oliva, Penyagolosa, Puebla de San Miguel, Serra Gelada, Ti-
nença de Benifassà i Túria. A tall d’exemple, el Decret 21/2007, de 
16 de febrer, del Consell, de declaració del Parc Natural de Chera-Sot 
de Chera, Article 5.1, diu: “La Conselleria competent en matèria de 
medi ambient tramitarà un Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural 
de Chera-Sot de Chera”. En 2021, quasi 15 anys després, segueix 
sense aprovar-se un PRUG. En situació similar es troben la resta de 
parcs esmentats, incomplint-se les lleis nacional i autonòmica.

Encara que la legislació ho permet, en la Comunitat Valenciana no 
s’han desenvolupat PRUG per a figures de protecció diferents dels 
Parcs Naturals, amb l’única excepció del Paisatge Protegit de l’Om-
bria del Benicadell que, curiosament, no està inclòs en cap PORN. 
La gestió de la resta d’espais protegits s’articula amb una altra 
mena de normativa, que afig complexitat administrativa a la gestió. 
Per exemple, les activitats de la Reserva Marina d’Interés Pesquer 
del Cap de Sant Antoni, de la qual apareix el PORN en el mapa, es 
regulen mitjançant el Decret 19/2015, de 13 de febrer, del Consell.

Completen la figura cartogràfica presentada en aquesta secció les 
Reserves de la Biosfera. Aquestes són àrees terrestres, costaneres 
o marines representatives de la regió biogeogràfica en la qual es 
troben, d’especial interés per l’estreta relació entre les activitats hu-
manes, incloent-hi l’ús dels recursos naturals, i la conservació dels 
valors naturals. Aquestes àrees, declarades a proposta dels gover-
ns nacionals, gaudeixen d’un reconeixement internacional per part 
del Programa Home i Biosfera de la UNESCO, però no disposen de 
cap protecció derivada d’acords o tractats internacionals, i és cada 
Estat que ha de garantir, de la forma que considere oportuna, el 
manteniment dels valors que van portar a la seua declaració. En el 
cas espanyol, és de nou la Llei 42/2007 la que dona cobertura, en el 
seu Article 49 (Article 50 després de la modificació en Llei 33/2015, 
de 21 de setembre) a aquestes figures.

La configuració territorial de les Reserves de la Biosfera inclou una 
o diverses zones nuclears, en les quals preval la conservació dels 
valors naturals; zones intermèdies, que en general envolten les nu-
clears, en les quals es poden realitzar activitats compatibles amb la 
conservació; i zones de transició, més perifèriques, on es permet un 
altre tipus d’activitats, i on solen estar situats els nuclis de població. 
Encara que no és preceptiu que existisquen espais protegits en el 
seu interior, la cosa habitual és que sí que n’hi haja, coincidint almen-
ys amb els nuclis de la reserva, i fins i tot amb la zona intermèdia.

En la Comunitat Valenciana només hi ha dos Reserves de la Biosfe-
ra, totes dues declarades recentment (Resolució de 17 de desem-
bre de 2019, de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals; BOE núm. 
7, de 8 de gener de 2020). La Reserva de la Biosfera de la Vall del 
Cabriol s’estén per la conca del riu Cabriol, i afecta territorialment a 
tres comunitats autònomes: Aragó, Castella-la Manxa i Comunitat 
Valenciana. Té una superfície total de 421.765,93 ha i, a la Comunitat 
Valenciana, estan implicats els municipis de Caudete de las Fuentes, 
Requena, Venta del Moro i Villargordo del Cabriel. Aquesta Reser-
va inclou totalment o parcialment dos Parcs Naturals, una Reserva 
Natural, dos Monuments Naturals, sis Microreserves de flora, onze 
Llocs d’Importància Comunitària (LIC), cinc Zones d’especial Conser-
vació (ZEC), i nou Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

La Reserva de la Biosfera de l’Alt Túria s’estén per 67.082,36 ha 
entre les comunitats autònomes de València i Castella-la Manxa. 
A la Comunitat Valenciana estan implicats els municipis d’Aras de 
los Olmos, Benagéber, Casas Altas, Casas Bajas, Chelva, Titaguas 
i Tuéjar. Inclou totalment o parcialment dos Paratges Naturals Mu-
nicipals, huit Microreserves de flora, sis LIC, dos ZEC i una ZEPA.

Emilio Barba Campos
Universitat de València

7 
Localització dels PORN i PRUG 
de la Comunitat Valenciana



8. Gestió de residus de la Comunitat Valenciana
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8 
Medi Ambient en el territori 
valencià: la gestió dels residus

En l’actualitat el model de consum “de gastar i llançar”, o de “subs-
tituir en comptes de reparar” té un cost ambiental insostenible do-
nada l’enorme generació de residus de tota mena. Si a això se li 
suma una mala gestió d’aquests, trobem la combinació perfecta 
per a provocar l’augment de la contaminació de l’aire, de l’aigua i 
del sòl; i d’ací passar els contaminants als éssers vius: flora, fauna i, 
finalment, a l’ésser humà. D’ací els esforços de les administracions 
per a disminuir-ne els efectes.

En la figura cartogràfica “Gestió de residus de la Comunitat Valen-
ciana” s’indica la ubicació de les instal·lacions de residus sòlids, 
plantes de valorització material de residus urbans i abocadors de 
rebuig, i les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes. En 
les plantes de valorització material es recicla part dels residus sòlids 
urbans no perillosos per a emprar-los com a matèries primeres. La-
mentablement, no tots els residus sòlids es poden valorar, i el re-
ciclatge se centra en quatre grans grups: envasos lleugers, paper i 
cartó, vidre i matèria orgànica. D’altra banda, en els abocadors de 
rebuig solen acabar tots aquells residus que no estan inclosos en 
els grups anteriors de recollida separada; si bé, en aquesta fracció 
de restes, encara pot contindre materials valoritzables si la recolli-
da separada no està implantada al 100%. Quant a les depuradores 
d’aigües residuals urbanes són una necessitat per a minimitzar els 
impactes negatius dels abocaments directes d’aquestes aigües so-
bre la mar, els rius, els barrancs o les rambles.

Les plantes de valorització material de residus urbans es disposen 
en el territori en funció de la població a la qual ha de donar servei. 
Així, es localitzen dos plantes a Castelló, situades a la comarca de la 
Plana Baixa; set plantes a la província de València, dos a la comarca 
de L’Horta Sud, i la resta a les comarques de Camp del Túria, La Pla-
na d’Utiel-Requena, La Ribera Alta i La Costera; i sis plantes a la pro-
víncia d’Alacant, dos a la comarca de L’Alacantí, i sengles plantes a 
les comarques de l’Alt Vinalopó, el Baix Vinalopó i el Baix Segura.

Quant als abocadors de rebuig, aquests solen trobar-se a l’aire lliu-
re, on els processos de descomposició dels residus presents són 

inevitables en estar exposats a les condicions ambientals de sol 
i pluja; i situats en zones allunyades als grans centres urbans, ja 
que la ciutadania no desitja tindre’ls pròxims als seus habitatges. 
La seua situació allunyada implica un augment en la petjada de car-
boni en utilitzar vehicles que empren combustibles fòssils per al 
transport dels residus. La Comunitat Valenciana disposa en aquest 
moment de dèsset abocadors de rebuig actius, cinc a la província 
de Castelló, cinc a la província València i set a la província d’Alacant; 
onze dels quals se situen pròxims a plantes de valorització material 
de residus urbans.

El nombre d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes ha 
romàs pràcticament constant en la Comunitat Valenciana durant els 
últims anys. Les 243 depuradores indicades en el mapa també es 
distribueixen al llarg del territori valencià en funció del nombre d’ha-
bitants. A la província de Castelló donen servei 55 depuradores, 
118 a la de València i 70 a la d’Alacant. S’ha de tindre present que 
tant la grandària de les depuradores com el nombre d’aquestes en 
una comarca determinada, pot ser molt diferent: alguns municipis 
no disposen al seu territori d’aquestes instal·lacions i unes altres en 
tenen més d’una. Com s’observa al mapa, les grans instal·lacions 
depuradores (per a més de 150.000 habitants) estan situades al 
costat de les grans ciutats o zones metropolitanes com les ciutats 
de València, Alacant o Castelló entre altres. La resta de les depu-
radores, mitjanes (10.000-150.000 habitants) i xicotetes (< 10.000 
habitants), es troben distribuïdes al llarg de totes les comarques, 
però amb un lleuger biaix en la seua distribució, concentrant-se les 
mitjanes a les comarques costaneres i les xicotetes en els territoris 
d’interior.

Com a reflexió final, el model d’economia circular, en el qual el re-
sidu d’un procés és la matèria primera per al següent, implica una 
gestió adequada dels residus per a la seua valorització; no obstant 
això, en una visió de futur més sostenible s’hauria de considerar la 
necessitat de reduir la generació dels residus, perquè el millor resi-
du és aquell que no es genera.

Ecoparc de la Pobla de Vallbona, contenidors residus i servei de neteja • Foto: Estepa



9. Anomalia tèrmica del período 2000-2011 respecte al període 1960-1990 en la Comunitat Valenciana
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Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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9 
Canvi registrat en les temperatures: 
El canvi climàtic

Els efectes del canvi climàtic, concretament sobre les temperatu-
res, no sols projecten al futur un escenari de canvi, sinó que són ja 
una realitat a la llum dels canvis que s’han registrat des de mitjan 
segle XX fins hui al territori valencià, particularment de 1980 ençà. I, 
encara que és cert que el nombre de sèries de temperatures obser-
vades que siguen prou llargues cap arrere en el temps per a estimar 
aquests canvis són poques i no representatives de tot el territori, 
hui també disposem de reanàlisis sinòptiques atmosfèriques a múl-
tiples altituds des de 1950 que, mitjançant ajusts estadístics amb la 
totalitat de sèries observades disponibles, permeten reconstruir la 
història climàtica cobrint l’espai geogràfic amb major precisió.

En aquest sentit, s’han realitzat avanços en els últims anys que han 
permés estimar canvis tèrmics per al conjunt de la Comunitat Valen-
ciana amb una elevada resolució espacial. Aquests canvis s’exem-
plifiquen bé al mapa que es mostra, que representa l’anomalia tèr-
mica del període més recent 2000-2011 respecte a la temperatura 
mitjana anual del període de referència més antic 1960-1990.

El primer fet rellevant que s’ha pogut determinar és que la resposta 
de la temperatura al canvi climàtic és molt variable depenent de les 
pròpies característiques geogràfiques locals, per la qual cosa dife-
reix en cada emplaçament, es tracte de fons de vall, vessants, cims 
muntanyencs, línia litoral o punts continentalitzats. I la causa d’això 
la trobem en el fet que el canvi tèrmic ve en gran manera de la mà 
d’un canvi en la freqüència dels diferents tipus d’oratge que se suc-
ceeixen intermitentment al llarg del temps, motivat també per can-
vis en la circulació general de l’oest en les nostres latituds cap a una 
retracció cap al nord del vòrtex circumpolar. De manera que, d’una 
banda ha augmentat la freqüència de situacions estables o antici-
clòniques (i també amb això la freqüència d’inversions tèrmiques 
nocturnes); hi ha hagut una relativa disminució en la freqüència de 
vents de l’oest que resulten catabàtics en el litoral i prelitoral; i hi ha 
més freqüència de masses d’aire tropicals amb major expansió càli-
da en latitud i altitud, l’efecte de la qual és més evident en les parts 
altes dels relleus muntanyencs. Mentre que, d’altra banda, 
ha augmentat la freqüència de brises termoreguladores, que 
a més estenen el seu calendari d’aparició, sense menysprear 
el calfament que també registren les aigües del Mediterrani 
que en aquest cas és més lent, retardat i progressiu per la 
seua major inèrcia tèrmica.

Com a resultat de tot això, els majors canvis registrats que 
ens mostra el mapa es donen precisament en les parts altes 
dels relleus i zones cacuminals, especialment de les mun-
tanyes més elevades, amb un increment (anomalia tèrmica) 
pròxim a 1 °C. En aquest sentit el calfament és especialment 
rellevant en les parts elevades del sector ibèric, de manera 
més notable en el sector pròxim a Gúdar, però també ho és 
en Espadà, Caroig, Mariola o Aitana. I també és bastant relle-

vant en els vessants muntanyencs de mitjana altitud amb anoma-
lies que excedeixen 0,5 °C.

En l’altre extrem, amb un calfament que no excedeix 0,2 °C tenim, 
d’una banda, els sectors més deprimits en valls, rieres, fondalades i 
part interna de planes al·luvials prelitorals. Aquest cas s’explica per 
l’efecte en les seues temperatures mínimes diàries d’un augment 
relatiu en la freqüència d’inversions tèrmiques nocturnes, que con-
centren el fred en aquestes àrees concretes en detriment precisa-
ment de vessants i parts cacuminals muntanyenques que queden 
més exposades a una major freqüència de masses d’aire càlid i fugi-
da de l’aire fred format per la irradiació nocturna cap a parts baixes.

I d’altra banda tenim la franja litoral que, de moment, s’ha vist re-
lativament beneficiada d’una menor freqüència de vents catabàtics 
de ponent (que disparen cap amunt les temperatures en el litoral) i 
la regulació marina ara més freqüent que proporcionen les brises. 
Tot això ha compensat en gran manera fins ara els efectes del cal-
fament, almenys pel que fa a les temperatures màximes. No obs-
tant això, les aigües del Mediterrani també estan en un procés de 
calfament que, encara que més lent i retardat, ja està provocant un 
augment notable en la freqüència de nits tropicals en el litoral, amb 
el qual, a mesura que adquirisca una major temperatura en el futur, 
és d’esperar un impacte profund sobretot en les temperatures mí-
nimes del litoral.

Cal assenyalar, finalment, que el procés estadístic seguit per a ob-
tindre aquests resultats separa el calfament induït per l’illa de calor 
urbana del propi calfament atmosfèric atribuïble només al senyal 
del canvi climàtic. S’indica amb això que, en ciutats com València o 
Alacant, amb notable illa de calor urbana artificial, el calfament real 
registrat és òbviament major al reflectit en el mapa, que només re-
flecteix l’atribuïble a causes exclusivament atmosfèriques. No obs-
tant això, els efectes de l’illa de calor urbana suposen per si una pro-
blemàtica diferent, encara que se suma a l’efecte del canvi climàtic.

Serra d’Aitana. El calfament degut al canvi climàtic s’aprecia més en els relleus
de més altitud • Foto: Miguel Lorenzo
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10 
Medi Ambient en el territori 
valencià: Energies Renovables

La substitució del sistema energètic actual, basat principalment en 
recursos fòssils, per un sistema energètic més sostenible inspirat 
en les energies renovables és un fet inqüestionable que haurà de 
dur-se a terme per a disminuir els efectes de l’activitat humana so-
bre el canvi climàtic.

En la figura cartogràfica s’indica la distribució dels huit tipus més 
importants d’instal·lacions d’energies renovables de la Comunitat 
Valenciana: (a) Central hidroelèctrica: en aquestes instal·lacions 
s’emmagatzema aigua en altura per mitjà d’una presa. L’aigua em-
bassada adquireix una energia potencial que, en caure, es trans-
forma en energia cinètica i finalment en energia elèctrica. Gene-
ren energia neta, sense emissions, però tenen l’inconvenient de 
ser dependents de l’aigua embassada. (b) Central minihidràulica: 
aquest tipus d’instal·lacions també se situa als rius, però són de 
menor grandària. El funcionament és el mateix que el de les seues 
germanes majors, però generen potències menors a 10 MW i sí 
necessitaren una presa, l’altura màxima d’aquesta seria de 15 m. (c) 
Parc eòlic: en les instal·lacions eòliques la rotació de les aspes dels 
aerogeneradors transforma l’energia cinètica del vent en energia 
elèctrica. (d) Central de biomassa agrícola: la generació d’energia 
elèctrica es produeix a partir de la combustió de residus vegetals 
en una caldera. La combustió calfa i evapora l’aigua que circula per 
les canonades de la caldera, i el vapor d’aigua mou la turbina de 
vapor on es produeix l’energia elèctrica. (e) Central de biogàs: en 
aquesta mena d’instal·lació es produeix gas metà per descompo-
sició anaeròbica de residus orgànics biodegradables. En funció de 
la procedència del residu orgànic emprat, llots de les estacions de-
puradores d’aigües residuals, matèria orgànica dels residus sòlids 
urbans o residus agrícoles i ramaders, es classifiquen en Central de 
biogàs EDAR, Central de biogàs RSU o Central de biogàs RA/G res-

pectivament. (f) Instal·lacions fotovoltaiques: s’hi produeix la trans-
formació de la radiació solar en energia elèctrica.

Existeixen 12 centrals hidroelèctriques en la Comunitat Valenciana, 
nou situades al llarg dels grans rius de la província de València, tres 
al Túria, tres al Cabriol i quatre al Xúquer; i tres a la província de 
Castelló, dos de les quals al riu Millars i una al Palància. Cal destacar 
l’absència d’aquesta mena d’instal·lacions a la província d’Alacant. 
Quant a la disposició de les centrals minihidràuliques, en necessitar 
menors cabals d’aigua, es distribueixen també per altres rius. A la 
província de Castelló se situen sis d’aquestes instal·lacions, totes 
elles en el riu Millars, entre les comarques de l’Alt Millars i la Plana 
Baixa. La província de València en té 14. Destaquen les huit exis-
tents al llarg del riu Túria i tres a la comarca de la Safor al riu Serpis. 
La província d’Alacant disposa de dos, a les comarques del Vinalopó 
Mitjà i el Baix Segura.

En la producció d’energia eòlica també es poden observar diferèn-
cies entre províncies. Destaca l’absència de parcs eòlics a la pro-
víncia d’Alacant, i a les províncies de València i Castelló, aquests es 
distribueixen principalment en les zones muntanyenques d’interior. 
A la província de València els grans parcs eòlics es troben en quatre 
comarques: la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents-Aiora, La Foia 
de Bunyol i La Serrania; i a la província de Castelló estan situats a 
les comarques de l’Alt Palància, l’Alt Maestrat i els Ports.

Com es pot observar en la figura cartogràfica, tan sols hi ha tres 
centrals de biomassa agrícola, una a Alacant, a la comarca del Vi-
nalopó Mitjà, i dos a València, a les comarques de la Costera i de 
l’Horta Nord. Respecte a les centrals de biogàs, les que tenen una 
major distribució territorial són les de biogàs-EDAR, cinc a la pro-

víncia d’Alacant, nou a la província de València i tan sols 
una a la província de Castelló.

En l’actualitat no existeix en la Comunitat Valenciana una 
excessiva superfície ocupada pels “horts solars”. No 
obstant això, en aquests moments s’ha produït una ex-
plosió d’iniciatives i sol·licituds per a grans instal·lacions 
fotovoltaiques, que es concentren sobretot en zones de 
l’interior de les províncies d’Alacant i de València. Per 
contra, a la província de Castelló les instal·lacions sol·li-
citades tenen una extensió considerablement menor.

En línies generals, s’observa clarament al mapa que la 
gran majoria de les instal·lacions d’energies renovables 
es troben als territoris d’interior, allunyades dels grans 
centres urbans i àrees metropolitanes de la costa. Això 
comporta la necessitat de quilòmetres de línies elèctri-
ques per a transportar l’energia, del tipus que siga, d’on 
es genera fins on es consumeix. També s’hauria d’apos-
tar per un “consum elèctric de proximitat”.

Aerogeneradors a Barracas, Alto Palancia • Foto: Pep Pelechà
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COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

PLATGES AMB
BANDERES BLAVES

PLATGES AMB BANDERES BLAVES
01. Playa de Fora del Forat, Vinaròs
02. Playa del Forti, Vinaròs
03. Morrongo, Benicarló
04. Playa de la Caracola, Benicarló
05. Playa Norte, Peníscola
06. El Carregador, Alcalà de Xivert
07. La Romana, Alcalà de Xivert
08. El Moro, Alcalà de Xivert
09. Mañetes, Alcalà de Xivert
10. Nord de Torreblanca, Torreblanca
11. Els Ampláries, Orpesa
12. Morro de Gos, Orpesa
13. La Concha, Orpesa
14. Platgetes de Bellver, Orpesa
15. Voramar, Benicàssim
16. L’Almadrava, Benicàssim
17. Torre Sant Vicent, Benicàssim
18. Els Terrers, Benicàssim
19. Playa Heliópolis, Benicàssim
20. El Gurugú, Castelló de la Plana
21. El Pinar, Castelló de la Plana
22. Ben Afeli, Almassora
23. Grao - Malvarrosa, Borriana
24. L’Arenal, Borriana
25. Playa Les Marines, Nules
26. Pedraroja, Moncofa
27. El Grau, Moncofa
28. Masbo, Moncofa
29. L’Estanyol, Moncofa
30. Les Cases, Xilxes
31. El Cerezo, Xilxes
32. Playa Casablanca, Almenara
33. Corint, Sagunt
34. L’Almardà, Sagunt
35. Racó de Mar, Canet d’en Berenguer
36. Port de Sagunt, Sagunt
37. Puçol, Puçol
38. La Pobla de Farnals, la Pobla de Farnals
39. Malvarrosa, València
40. Cabanyal, València
41. L’Arbre del Gos, València
42. El Saler, València
43. La Garrofera, València
44. Les Devesses, València
45. El Perellonet, València
46. El Dosel, Cullera
47. El Faro, Cullera
48. Los Olivos, Cullera
49. Cap Blanc, Cullera
50. El Racó, Cullera
51. Sant Antoni, Cullera
52. Goleta, Tavernes de la Valldigna
53. Tavernes, Tavernes de la Valldigna
54. Xeraco, Xeraco
55. Norte de Gandía, Gandia
56. Daimús, Daimús
57. Bellreguard, Bellreguard
58. Miramar, Miramar
59. Piles, Piles
60. Terra Nova, Oliva
61. Pau Pi, Oliva
62. L’Aigua Blanca, Oliva
63. L’Aigua Morta, Oliva
64. Les Deveses, Dénia
65. Molinos y Palmeras, Dénia
66. Les Bovetes, Dénia
67. Les Marines, Dénia
68. Punta del Raset, Dénia
69. La Marineta Casiana, Dénia
70. La Grava, Xàbia
71. El Arenal, Xàbia
72. La Granadella, Xàbia
73. Moraig, el Poble Nou de Benitatxell
74. El Portet, Teulada
75. La Ampolla, Teulada
76. Les Playetes, Teulada
77. La Fustera, Benissa
78. Playa de La Fossa, Calp
79. Arenal-Bol, Calp
80. Cantal Roig, Calp
81. L’Espigó, Altea
82. La Roda, Altea
83. Cap Blanc, Altea
84. El Albir, l’Alfàs del Pi
85. Playa de Poniente, Benidorm
86. Playa de Levante, Benidorm
87. Cala del Mal Pas, Benidorm
88. Finestrat, Finestrat
89. Varadero, la Vila Joiosa
90. Playa Centro, la Vila Joiosa
91. El Parais, la Vila Joiosa
92. El Bon Nou, la Vila Joiosa
93. La Caleta, la Vila Joiosa
94. Carrer La Mar, el Campello
95. Muchavista, el Campello
96. San Juan, Alacant
97. La Albufereta, Alacant
98. El Postiguet, Alacant

99. Los Saladares, Alacant
100. El Altet, Elx
101. Arenales del Sol, Elx
102. Carabassí, Elx
103. Cala de la Ermita, Santa Pola
104. Lisa, Santa Pola
105. Santa Pola del Este, Santa Pola
106. Playa de Levante, Santa Pola
107. Calas I-II-III Santiago Bernabeu, Santa Pola
108. Varadero, Santa Pola
109. Tabarca, Alacant
110. La Marina, Elx
111. El Rebollo, Elx
112. Playa Centro, Guardamar del Segura
113. La Roqueta, Guardamar del Segura
114. El Moncayo, Guardamar del Segura
115. Torrelamata, Torrevieja
116. La Mata, Torrevieja
117. Cala de Cabo Cervera, Torrevieja
118. El Salaret, Torrevieja

119. El Cura, Torrevieja
120. Playa de Poniente, Torrevieja
121. Cala de las Piteras, Torrevieja
122. Punta Prima, Orihuela
123. Cala La Mosca, Orihuela
124. Cala Estaca, Orihuela
125. Cala Cerrada, Orihuela
126. Cala del Bosque, Orihuela
127. Cala Capitán, Orihuela
128. La Caleta, Orihuela
129. Aguamarina, Orihuela
130. La Glea, Orihuela
131. Barranco Rubio, Orihuela
132. Mil Palmeras, Orihuela
133. Mil Palmeras, Pilar de la Horadada
134. Calas de Rocamar, Pilar de la Horadada
135. Los Jesuítas, Pilar de la Horadada
136. El Conde, Pilar de la Horadada
137. El Puerto, Pilar de la Horadada
138. Las Higuericas, Pilar de la Horadada
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11 
Medi Ambient en el territori 
valencià: Banderes Blaves

Sens dubte el turisme de sol i platja és una de les activitats econò-
miques més importants dels municipis costaners de la Comunitat 
Valenciana. La qualitat de les aigües, els serveis o una bona xarxa 
de comunicació és fonamental a l’hora de decidir un destí de platja, 
i un valor afegit buscat pel turisme a les platges són les banderes 
blaves.

La bandera blava és una distinció internacional que la Fundació Eu-
ropea d’Educació Ambiental (FEE) concedeix anualment, des de 
mitjans dels anys huitanta, a platges i ports esportius. Els munici-
pis costaners presenten les seues candidatures i un jurat valora si 
compleixen una sèrie de requisits per a concedir la bandera blava. 
Són quatre els criteris avaluats per a obtindre-la: (a) Qualitat de l’ai-
gua de bany a la platja: basada en anàlisis oficials físicoquímics i 
microbiològics d’un nombre de mostres determinat. En la tempo-
rada anterior, la qualitat de l’aigua havia d’haver sigut excel·lent en 
tots els punts de mostreig. (b) Serveis: servei de neteja i papereres, 
transport públic, servei de vigilància i seguretat per als banyistes, 
presència d’equips de salvament i socorrisme i telèfons d’emer-
gència; les platges urbanes han de ser accessibles. (c) Informació 
i educació ambiental: presència de panells amb informació sobre 
la platja i codi de conducta; el municipi ha d’organitzar cinc activi-
tats anuals d’educació ambiental; i (d) Gestió Ambiental: la platja ha 
d’estar neta i comptar amb banys públics.

De les 615 platges guardonades amb bandera blava 
en 2021 a Espanya, la Comunitat Valenciana compta 
amb 138 al llarg del seu litoral: 75 a la província d’Ala-
cant (54%), 32 a la de Castelló i 31 a la de València.

Com es pot observar en la figura cartogràfica, totes 
les comarques litorals posseeixen banderes blaves 
a les seues platges. A la província de Castelló, la 
comarca amb més platges guardonades és la Plana 
Alta amb tretze, seguida de la Plana Baixa amb deu 
i el Baix Maestrat amb nou. A la província de Valèn-
cia destaca la Safor amb dotze, València amb set, 
la Ribera Baixa amb sis, el Camp de Morvedre amb 
quatre i l’Horta Nord amb dos. Però sens dubte és la 
província d’Alacant la que posseeix major nombre de 
platges amb la distinció de bandera blava. A excep-
ció de la comarca l’Alacantí, amb sis platges guardo-
nades, les altres quatre comarques superen la dese-

na: la Marina Baixa i el Baix Vinalopó amb tretze respectivament; la 
Marina Alta amb dèsset; i el Baix Segura amb vint-i-set.

Aquesta distribució asimètrica es veu reflectida en els municipis 
amb banderes blaves en les diferents províncies. El 95% dels mu-
nicipis litorals d’Alacant (19 de 20) posseeixen platges amb bandera 
blava. El 88% dels municipis amb costa a la província de Castelló 
(14 de 16) van rebre aquest distintiu l’any 2021; i és a la província 
de València on tan sols el 58% dels municipis (14 de 24) la van 
aconseguir.

Per municipis, destaquen Orihuela amb onze guardons, Torrevieja 
i València amb set; Cullera, Dénia, Pilar de la Horadada i Santa Pola 
amb sis; i Alacant, Benicàssim, Elx i la Vila Joiosa amb cinc; Alcalà 
de Xivert, Moncofa, Oliva i Orpesa amb quatre; i Altea, Benidorm, 
Calp, Guardamar del Segura, Sagunt, Teulada i Xàbia amb tres. Fi-
nalment, hi ha vint-i-cinc municipis, deu a Castelló, deu a València i 
cinc a Alacant, en els quals una o dos de les seues platges han sigut 
guardonades amb el certificat de bandera blava.

En línies generals, la qualitat de les platges és excel·lent pràctica-
ment en tota la costa de la Comunitat Valenciana, i el nombre de les 
platges amb la distinció de bandera blava d’un municipi determinat 
està en funció, sovint, de l’extensió de costa del municipi.

Platges a l’entorn del Penyal d’Ifac, Calp. Platges de la Fossa, Arenal i Cantal Roig • Foto: Estepa
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1. Perillositat d’inundació en la Comunitat Valenciana

Font: PATRICOVA. Institut Cartogràfic Valencià • Temàtica: Perillositat d’inundació • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

PERILLOSITAT D’INUNDACIÓ
SEGONS EL PATRICOVA

01. Barranc de la Torre Segura
02. Rambla de la Canada d’Ares
03. Río del Carbo
04. Riu de Llucena
05. Riu de l’Alcora
06. Río de la Maimona 
07. Río de Montán o Barranco del Mas del Moro
08. Rambla de Gaibiel
09. Rambla de Arquela
10. Río Cautabán
11. Río Reconque
12. Río de Sellent o Rambla de Bolbaite
13. Riu de Barxeta
14. Riu de Missena
15. Riu de Beniatjar
16. Riu de l’Algar o de Bolulla
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1
Perillositat d’inundació 
en la Comunitat Valenciana

El mapa de perillositat per inundació representa la probabilitat que 
té una zona de patir una inundació, dins d’un període de temps 
determinat. Delimita, per tant, aquelles àrees susceptibles de patir 
inundacions quan hi ha un esdeveniment hidrometeorològic d’una 
certa magnitud. Té com a objectiu previndre els danys per inun-
dació i forma part de la cartografia elaborada pel Pla Territorial de 
Risc d’Inundació de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), obeint al 
Reial decret 903/2010 (el qual, al seu torn, segueix les pautes de la 
Directiva Marc Europea de 2007/60/CE).

En conjunt, la delimitació de les àrees inundables s’ha basat en 
criteris hidrològics i hidràulics, amb el suport d’anàlisis geomor-
fològiques i tenint en compte els impactes de les inundacions his-
tòriques. La figura cartogràfica presenta set nivells de perillositat, 
ordenats de major (1) a menor perillositat (7). A pesar que la llegen-
da mostra aquests nivells de manera consecutiva, existeixen dos 
criteris diferenciats per a definir-los: els nivells 1 a 6 (establits en les 
primeres versions del PATRICOVA) obeeixen a criteris bàsicament 
hidrològics i hidràulics i el nivell 7 (afegit en la revisió de 2015) a 
criteris geomorfològics.

Els estudis hidrològics i hidràulics determinen mitjançant modelat-
ge matemàtic les zones propenses a patir inundacions, la freqüèn-
cia amb què poden ocórrer (coneguda com a període de recurrència 
o de retorn) i els calats o alçada d’aigua a què es pot arribar. Els 
nivells 1 a 6 es defineixen per la combinació entre la periodicitat 
amb què un determinat cabal té probabilitat d’inundar-se (cada 25, 
100 o 500 anys) i l’elevació que la capa d’aigua pot aconseguir (per 
damunt i per davall dels 0,8 m). El nivell de perillositat 1 reflecteix 
les àrees propenses a patir inundacions de gran importància amb 
una freqüència alta (25 anys). Es troba, sobretot, als propis caixers 
fluvials (com ara el tram intermedi de la rambla de Cervera, desem-
bocadures dels rius Millars i Palància, caixer del Túria al Camp de 

Llíria, trams convexos de la plana del Xúquer, 
etc.) i en les cotes més baixa de les marjals. El 
nivell 2 de perillositat també implica calats de 
més de 0,8 m de profunditat, però es produeix 
amb menor freqüència (100 anys). El trobem 
en espais inundables costaners com el ventall 
del riu Millars o el pla d’inundació del Xúquer i 
al Baix Segura. El nivell 3, d’alta freqüència (25 
anys) però baix calat (<0,8 m) apareix en la ma-
joria dels aiguamolls litorals i espais de marjal. 
També afecta ventalls al·luvials com els de la 
rambla de Poio i el Pla de Quart, o les parts api-
cals dels ventalls del vessant sud de la serra de 
Crevillent. El nivell 4, de freqüència intermèdia 
(100 anys) i baix calat (<0,8 m) apareix clara-
ment identificat en tàlvegs i planes d’inundació 
de la zona d’interior, com ara la del riu Magre en 
el tram d’Utiel-Requena.

Els nivells 5 i 6 comporten un menor perill per-
què la seua probabilitat d’ocurrència és molt 
baixa (cada 500 anys). El nivell 5, de major im-

portància, el trobem en terrasses fluvials altes o en els espais dis-
tals d’uns certs ventalls com el Millars. El nivell 6 és freqüent en les 
àrees endorreiques i semiendorreiques de l’interior, com l’altiplà del 
Vinalopó, el Almarjal de Chiva, el Campo de Titaguas o els voltants 
de Sinarcas. S’observa també en àrees de vessaments i confluèn-
cies fluvials, com la del riu Magre en la seua unió amb el Xúquer.

El mapa presenta a més un nivell 7 de perillositat. Aquesta cate-
goria, de caràcter complementari, no avalua calats ni períodes de 
retorn, sinó que inclou aquelles unitats morfològiques relacionades 
amb diferents processos d’inundació: llits secundaris, paleollits o 
tàlvegs de fons pla (molt abundants a la província d’Alacant); planes 
al·luvials amb divagació de llits (com el Xúquer a la Ribera o la Vega 
Baixa del Segura); ventalls al·luvials (com els dels rius Vinalopó, 
Gorgos, Serpis); vessaments (rambla de Poyo en el Pla de Quart); 
aiguamolls, zones endorreiques interiors i marjals litorals; depres-
sions càrstiques (com el pòlie de Barx en el massís del Mondúver) 
o solcs erosius que es generen en les restingues costaneres, en 
ocasió de grans crescudes, per a drenar l’excés d’aigua (com en el 
sector entre la desembocadura del Xúquer i Dénia).

De manera general, el 6,2% del territori de la Comunitat Valencia-
na està sotmés a perillositat significativa (nivells 1 a 6) i un 6,1% 
a perillositat geomorfològica. Aquests percentatges augmenten a 
la província d’Alacant (8,3% de perillositat significativa i 9,6% geo-
morfològica) i disminueixen en la de Castelló (3,5% i 3,2% respec-
tivament). La província de València es manté entorn de la mitjana 
(6,7% i 6% respectivament).

El mapa de perillositat d’inundació juntament amb el de vulnerabi-
litat (que valora els impactes econòmics, socials i mediambientals 
susceptibles de ser afectats per la inundació) constitueix un els pi-
lars bàsics de la cartografia de risc.

Orihuela i el riu Segura, Perillositat 2, segons el PATRICOVA • Foto: Estepa



2. Sismicitat i zonificació sismogènica en el territori peninsular de la Comunitat Valenciana

Font: Mapas temáticos del Atlas Nacional de España del Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geológico y Minero de España, Zesis i datos.gob.es • Temàtica: Risc Sísmic • 
Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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2
La vulnerabilitat i la sismicitat 
en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana té una elevada perillositat sísmica, amb al-
guns dels seus territoris integrats en les àrees de la península Ibèri-
ca que han patit terratrémols de gran impacte al llarg de la història. 
La formació geològica del territori valencià amb espais de contacte 
entre plaques tectòniques (europea i africana) i blocs de relleu diver-
sos (bètic, pel sud, ibèric en el centre i nord) afavoreix el desenvo-
lupament de terratrémols especialment en la meitat meridional. És 
possible localitzar dos àrees de perillositat molt alta o alta en la Co-
munitat Valenciana. La primera en el sud de la província d’Alacant, 
en el sector de la fossa intrabètica entre Orihuela i la ciutat d’Ala-
cant i que abraçaria un espai integrat per les comarques del Baix 
Segura, Baix Vinalopó i la part meridional de l´Alacantí. És un espai 
d’elevada perillositat sísmica, que ve representat en la cartografia 
oficial d’acceleració sísmica d’Espanya com una de les àrees de 
major valor d’aquest indicador de perillositat sísmica. Es tracta del 
sector septentrional, en la Depressió Prelitoral Murciana, de la gran 
franja sísmica de les unitats de relleu bètiques, que discorre entre 
Cadis i Alacant. En aquest espai són constants els terratrémols de 
xicoteta magnitud (< 2a magnitud), a causa de la seua condició de 
sector de contacte de plaques tectòniques, que queden registrats 
diàriament en la xarxa sísmica nacional i la qual gestiona el propi 
Laboratori de Sismologia de la Universitat d’Alacant. És una àrea 
molt monitorada a causa de la seua pròpia activitat diària i al fet que 
s’hi han registrat grans terratrémols al llarg de la història, destacant 
el conegut com a Terratrémol de Torrevieja de 1829. Aquest sisme, 
ocorregut el 21 de març, va tindre com a efecte una gran destrucció 
en les localitats del Baix Segura, amb una intensitat de grau IX-X 
(destrucció total) en l’escala de Mercalli i una magnitud estimada 
de 6,8-6,9 Mw. El terratrémol de Torrevieja va ocasionar 389 morts 
i 375 ferits i va assolar 2.965 cases i altres tantes en estat de ruïna. 

L’informe de José Agustín de Larramendi (1829), enginyer comis-
sionat de la reconstrucció de la comarca després del terratrémol, va 
assenyalar que quatre poblacions (Benejúzar, Almoradí, Guardamar 
i Torrevieja) van haver de ser bastides de nou. La reconstrucció ur-
bana és dugué a terme amb un traçat hipodàmic (conegut com a 
Pla de Larramendi) i amb una memòria de mesures antisísmiques 
per a la construcció d’habitatges. Dels habitatges reconstruïts a pe-
nes queden restes en l’actualitat a causa de la gran transformació 
urbanística experimentada en la zona. I igualment, a penes queda 
record en l’imaginari col·lectiu de la població que viu a la comar-
ca en l’actualitat. Aquesta franja principal de molt alt risc sísmic a 
causa de l’elevada ocupació humana del territori expandeix la seua 
influència cap a l’interior de la vall del Vinalopó que també registra 
terratrémols amb elevada freqüència. 

L’altre sector d’alta perillositat sísmica de la Comunitat Valenciana 
és l’espai entre les províncies d’Alacant i València, que integraria 
una àrea amb forma de quadrilàter entre les comarques de la Vall 
d’Aiora, la Safor, l´Alcoià i la Marina Alta. És un territori de contac-
te entre les formacions bètiques i ibèriques, recorregut per falles 
actives, que ha conegut terratrémols d’elevada magnitud en època 
moderna i contemporània. Com a exemple cal citar el terratrémol de 
Montesa, ocorregut el 23 de març de 1748, després d’un episodi 
de pluges intenses, que va causar la destrucció de nombrosos habi-
tatges a la comarca de la Costera, especialment a Enguera, Vallada, 
Canals, Montesa i Xàtiva. D’altra banda, la ciutat de València, la seua 
àrea metropolitana i el sector marítim pròxim ha registrat terratré-
mols significatius en els últims anys, que posen de manifest el seu 
caràcter d’espai amb perillositat sísmica històrica (1475, 1639, 1709, 
1775, 1823, 1884, 1904). Enfront d’aquests espais de perillositat 

sísmica alta o molt alta, la resta del territori 
valencià presenta un risc menor; en efecte, la 
província de Castelló en el seu conjunt no és 
un espai molt afectat per la sismicitat. Tan sols 
l’àrea del Maestrat, a l’interior de la província, 
presenta una activitat sismogènica moderada, 
condició que comparteix amb la comarca del 
Racó d’Ademús. 

La construcció, a partir de normes sismore-
sistents existents al nostre país des de 1972, 
la planificació de l’emergència sísmica que 
compta amb plans específics en el territori 
valencià, i l’educació per al risc sísmic en els 
territoris d’alta perillositat, han de ser les pe-
ces essencials per a la reducció de risc enfront 
d’aquest perill natural. A això ha d’unir-se com 
a actuació de futur l’elaboració de cartografia 
de microzonació sísmica i d’un Pla d’Acció 
Territorial de Risc Sísmic de la Comunitat Va-
lenciana que establisca directrius bàsiques a 
aplicar en les àrees de risc sísmic alt o molt alt 
en els processos d’ordenació territorial.

Zonació sismogènica molt alta, en el sud d’Alacant. Litoral del Baix Segura • Foto: Estepa



3. Erosió actual i Incendis forestals 1993-2018 i provisionals en 2019 de la Comunitat Valenciana

Font: Incendis forestals 1993-2018 (i 2019 provisionals) CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat i COPUT • Temàtica: Erosió actual i incendis • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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3
Erosió actual i Incendis forestals 
en la Comunitat Valenciana

Els incendis forestals han afectat considerablement bona part de 
la massa forestal de la Comunitat Valenciana. En el període carto-
grafiat (1993-2019) un total de 329.000 ha s’han vist afectades per 
quasi dotze mil focs. Aquesta extensió suposa quasi un 25 % de la 
superfície forestal de la Comunitat i equival a més d’un terç de la 
superfície cultivada.

La majoria d’aquests focs han sigut controlats en un temps relativa-
ment breu, arribant 11.245 d’ells a una extensió màxima de 10 ha. 
No obstant això 391 han arribat fins a 100 ha, 117 fins a 1.000 ha i 
44 han superat les 1.000 ha, huit dels quals les 10.000 ha.

Si bé durant aquest període el nombre d’incendis anuals ha anat dis-
minuint entre un màxim de 752 en 1994 fins a 375 en 2018, la xifra 
mínima mai ha sigut inferior als 300 focs anuals. L’extensió mitjana 
anual dels focs s’ha mantingut per davall de les 50 ha de mitjana 
d’anual, amb anys excepcionals: 1993 (60 ha), 1994 (195 ha) i 2012 
(124 ha) en les mitjanes anuals d’extensió per incendi. En aquests 
anys es van produir els huit incendis de major extensió en aquest 
període analitzat.

El mapa mostra la distribució espacial dels incendis i cal assenyalar 
que només en el quart sud de la Comunitat no s’han produït, en 
aquest període, incendis de gran extensió, coincidint amb el pas a 
condicions climàtiques semiàrides que limiten el desenvolupament 
i densitat de la vegetació. En la resta de la Comunitat pràcticament 
tots els sistemes muntanyencs amb extensió de masses forestals 
han sigut afectats per incendis, alguns d’extensions molt notables, 
i fins i tot en repetides ocasions.

Els incendis forestals repercuteixen, entre altres, a l’erosió dels sòls; 
per eliminació de la protecció que exerceixen les copes de les plan-
tes i per alteració de les propietats físico-químiques i biològiques 
del sòl, que modifiquen la seua erosionabilitat. Si no es produeixen 
pluges intenses abans de l’inici de la recuperació de cobertura ve-
getal, o si hi ha presència d’estructures de conservació de sòls com 
terrasses de cultiu, les taxes d’erosió poden no ser excessivament 
altes; però en moltes altres situacions es poden produir pèrdues de 
sòl molt notables. Amb les nostres condicions climàtiques i amb 
litologia calcària dominant, la recuperació dels sòls és baixíssima, la 
qual cosa agreuja les repercussions de la pèrdua de sòl.

La recuperació de la vegetació, en termes de cobertura, pot també 
veure’s molt afectada per la repetició d’incendis en períodes breus 
dins de la mateixa àrea. En aquest sentit 33.800 ha de les 329.000 
ha totals s’han cremat durant aquest període dos o més vegades. 
Algunes xicotetes parcel·les (<60 ha) s’han cremat fins a sis vega-
des. Les majors àrees que s’han cremat en dos ocasions en aques-
tes dades són les dels incendis de Cortés de Pallás de 1994 i 2012 
(8226 ha), els de Dos Aguas de 1993 i 2012 (8192 ha), els d’Ontin-
yent de 1994 i 2910 (2241 ha), els de Requena-Chiva de 1994 i 2000 
(1394 ha), i molts altres (>3000) amb extensions d’encavalcament 
inferiors a mil hectàrees, encara que només poc mes de 100 amb 
extensions superiors a 10 ha d’encavalcament entre anys.

Nombre anual d’incendis

Nombre anual d’incendis i evolució de la superfície afectada cada any

Nombre anual d’incendis i evolució de la superfície afectada 

Nombre anual d’incendis i mitjana anual de la grandària dels incendis
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1. Paisatges de Rellevància Regional de la Comunitat Valenciana

Font: Paisatges de Rellevància Regional de la Comunitat Valenciana 2019 CC BY 4.0 Generalitat • Temàtica: Paisatges Regionals • Promou: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realitza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

PAISATGES DE RELLEVÀNCIA REGIONAL

COMARQUES
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

PAISATGES DE RELLEVÀNCIA REGIONAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

01. Entorn del Forcall i Riera del Bergantes
02. El Bovalar, la Menadella i el Turmell
03. Entorn de la Pobla i Monestir de Benifassà. Entorn de Morella
04. Olivars de San Rafael
05. Paisatge de la pedra seca i entorn d’Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla i Benassal
06. Entorn de Sant Mateu, Tírig i la Salzadella
07. Benassal. Massís del Penyagolosa i entorn de Vistabella del Maestrat
08. Serra d’Irta i Peníscola
09. Prat de Cabanes
10. L’Alt Millars
11. Entorn d’Ademuz i savinars de la Puebla de San Miguel
12. Desert de les Palmes
13. Serra d’Espadà
14. Planes d’Alpuente i Titaguas i Serra d’Andilla
15. Horta de la Plana de Castelló
16. Serra Calderona
17. Congostos del Túria i entorn de Chera
18. Illes Columbretes i Tabarca
19. Vinyes d’Utiel-Requena
20. Horta de València
21. Hoces del Cabriel i Moles de Cortes i Massís del Caroig
22. Albufera i arrossars de València
23. Ribera del Xúquer
24. Secans i serres de l’entorn 
      de Carcelén i Alpera
25. Mondúver
26. Benicadell
27. Depressions i serres des de Gallinera fins 
      a Castell de CastellsLitoral
28. Marjal de Pego-Oliva
29. Serres de l’interior d’Alacant, Mariola, 
      el Maigmó i la Penya Roja
30. Vinyes de les Alcusses i els Alforins
31. El Montgó
32. Foies d’Alcoi i Castalla i Vall de Bocairent
33. Penya-segats del Cap de la Nau i el Cap d’Or
34. El Penyal d’Ifac i terrasses litorals de Benissa i Teulada
35. Vall de Guadalest i Serres d’Aitana, la Serrella i la Xortà
36. La Serra Gelada
37. Vinyes d’Alacant (Novelda, el Pinós)
38. Aiguamolls d’Elx i Santa Pola
39. Horta del Baix Segura
40. Salines de la Mata i Torrevieja
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1
Els Paisatges de Rellevància Regional 
de la Comunitat Valenciana

La figura cartogràfica representa els Paisatges de Rellevància Re-
gional (PRR) identificats com a tal per l’Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana. Considerats com a àrees clau de la política 
d’ordenació del territori i paisatge de la Comunitat, a aquesta cate-
goria s’adscriuen un total de quaranta paisatges, agrupats en fun-
ció de les grans morfoestructures regionals, de les seues dinàmi-
ques socioeconòmiques i de la seua continuïtat espacial, en catorze 
grans conjunts paisatgístics.

Els Paisatges de Rellevància Local es caracteritzen per ser llocs que 
van més enllà de l’escala local i que per tant defineixen l’essència 
ecològica i cultural de porcions territorials subregionals. Són paisat-
ges que reflecteixen els trets ambientals i socioeconòmics d’alguns 
sectors representatius del territori valencià, albergant qualitats i re-
cursos que proporcionen serveis ecosistèmics i culturals a una po-
blació que cada vegada els reconeix més. A més, són considerats 
singulars, per ser excepcionals i únics en el conjunt de la regió.

Els PRR es van definir i van delimitar en el Catàleg de Paisatges de 
Rellevància Regional, publicat el març de 2011 en aplicació de la Llei 
4/2004 d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge (hui dero-
gada, però amb determinacions recollides en la vigent Llei 5/2014, 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge LOTUP, i la seua re-
visió per la Llei 1/2019, de modificació de la LOTUP).

Els catorze conjunts paisatgístics que componen aquests Paisatges 
de Rellevància Regional són: 1. Paisatges agroforestals de l’interior 
de Castelló; 2. Corredors prelitorals de Castelló; 3. Serres litorals de 
Castelló; 4. Serres d’Espadà i Calderona; 5. Alt Túria; 6. Paisatges 
associats al corredor del Xúquer; 7. El Mondúver i el Benicadell; 8. 
Foies, serres i valls de l’interior d’Alacant; 9. Muntanya d’Alacant; 
10. Litoral de la Marina; 11. Paisatges culturals de les vinyes de l’in-
terior; 12. Aiguamolls del litoral valencià i sistemes agraris pròxims; 
13. Hortes i vegues de la Comunitat Valenciana; i 14. Illes de la 
Comunitat Valenciana.

Com es desprén de la seua enumeració, aquests conjunts paisatgís-
tics es distribueixen de manera equilibrada entre Castelló, València 
i Alacant, observant-se una tendència a la concentració en àrees de 
l’interior, perquè hi estan més marcats els elements estructurants 
potents com ara els conjunts muntanyencs, les formacions fores-
tals i els cursos d’aigua més agrests, que s’obrin cap a l’est, donant 
lloc a peu de monts i valls en 
els quals es dibuixen agrosis-
temes històrics de regadiu i 
policultiu de secà. No obstant 
això, a mesura que descendim 
a zones de menor altitud i de 
topografia menys acusada ens 
trobem amb espais on pre-
domina l’activitat agrícola. En 
arribar a la franja litoral i línia 
de costa trobem d’una banda 
paisatges costaners, amb ai-
guamolls, albuferes i platges; 

paisatges de muntanya litoral, amb relleus de vessants abancalats 
de caràcter agroforestal i penya-segats, que són balcons a la mar. 
Destaquen finalment els paisatges insulars de l’arxipèlag de les Co-
lumbretes, l’illot de Benidorm i l’Illa Plana (o de Tabarca).

Les diferents tipologies recollides dins dels Paisatges de Rellevàn-
cia Regional són les que conformen la identitat del nostre territori, 
les que el fan únic i singular. Són els més valuosos i estimats pel 
conjunt de la societat, però això no els fa estar exempts de fragili-
tats i riscs que n’amenacen el caràcter i estructura. Per això, resulta 
fonamental el seu reconeixement i polítiques, implementades mi-
tjançant instruments d’ordenació del territori, urbanisme i del pai-
satge. El seu propòsit ha de ser la salvaguarda i gestió dels valors 
ambientals i culturals i convertir al paisatge valencià en un motor 
per al desenvolupament i en un garant de la qualitat de vida.

En aquest sentit, la Conselleria de Política territorial, Obres Públi-
ques i Mobilitat de la Comunitat Valenciana, ha publicat (DOGV 
Núm. 9102, 08.06.2021) l’aprovació del document “Objectius de 
qualitat i instruccions tècniques per a l’ordenació i gestió dels Pai-
satges de Rellevància Regional”, on es proposen els objectius de 
qualitat paisatgística de cadascun dels 14 conjunts paisatgístics. 
Aquests objectius s’estructuren entorn de tres eixos. El primer fa 
referència als elements i patrons estructurants del paisatge, aquells 
llocs o àrees d’alt interés paisatgístic, que mereixen especial aten-
ció pels valors naturals, ecològics, patrimonials, visuals i socials 
que alberguen. El segon es refereix als elements significatius per 
a l’articulació del territori que han d’integrar-se en la infraestructura 
verda, potenciant la connectivitat del paisatge, referida a la protec-
ció i millora d’aquells espais o elements que exerceixen un paper 
important en el manteniment de la connexió i permeabilitat ecolò-
gica i territorial del paisatge dins de cada Paisatge de Rellevància 
Regional, però també en l’organització espacial de la infraestruc-
tura verda de la Comunitat Valenciana. I tercer i últim es refereix 
a la millora de la gestió dels paisatges significatius quant a l’accés 
públic per a la seua comprensió i gaudi, però evitant canvis bruscs 
o innecessaris.

Així doncs, per a cadascun dels 40 paisatges de rellevància regio-
nal s’estableixen tres instruccions tècniques (objectius de qualitat) 
genèriques, que es van matisant en funció del caràcter concret de 
cada paisatge de rellevància regional identificat.

Entorn de la Cova del Cavalls. Tírig • Foto: Pep Pelechà Aiguamolls d’Elx: el Fondo • Foto: Adela Talavera



2. Paisatges valencians. Paisatges valuosos, paisatges valorats
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 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

PAISATGES VALENCIANS

01. La Tinença de Benifassà
02. Morella
03. Els Ports
04. Los Olivos del Maestrat
05. Vinaròs-Benicarló
06. Ares del Maestrat
07. Alt Maestrat- Vilafranca y Alboàsser
08. El Norte Valenciano
09. La Valltorta-Gasulla
10. La Valltorta-Gasulla
11. Bensassal y el agua
12. Peñíscola
13. La Serra d’Irta
14. Penyagolosa
15. El Prat de Cabanes-Torreblanca
16. Masías, barracas y alquerías
17. La Rambla de la Viuda
18. Alto Mijares-Espadan
19. Torres Vigía
20. El Desert de les Palmes
21. Montanejos
22. El Calderón
23. Ademuz y su Vega
24. Castellón Histórico
25. La Citriculltura de la Plana
26. La industria cerámica
27. Alto Palància
28. Alcornocales de la Serra d’Espadà
29. Les Columbretes
30. Alto Turia
31. Alpuente y su entrono
32. Segorbe y su entorno
33. La Serra Calderona
34. El Túria
35. Sagunto
36. Ruta de la Seda
37. Llíria-Edeta
38. Masías, barracas y alquerías
39. El Algarrobal del Piedemonte Valenciano
40. Las Salinas de Villagordo del Cabriel
41. L’Horta de València
42. Tierras del Vino de Requena-Utiel
43. Alboraia y la chufa
44. Requena y su Vila
45. Valencia histórica
46. Ciudad de las Ciencias y las Artes
47. Masías, barracas y alquerías
48. Las Hoces del Cabriel
49. La Albufera de Valencia
50. Los saltos hidroélectricos del Júcar
51. Ribera Baixa
52. Cofrentes y su entorno
53. El Arrozal de la Ribera Baixa
54. Tierras de Frontera
55. Alzira histórica y sus huertos
56. La Ribera del Xúquer
57. La Cueva de la Araña
58. Ayora y su entorno
59. El Macizo del Mondúver
60. El Caroig-La Muela de Cortes
61. Gandía
62. Xàtiva y su entorno
63. La Marjal de Pego-Oliva
64. La Vall d’Albaida
65. El Circo de la Safor
66. Dénia

67. Eje ruta Gandia-Alcoi
68. Albaida y umbría del Benicadell
69. El Benicadell
70. Ontinyent
71. El Montgó
72. Xàbia
73. El Barranc de l’Infern
74. Terres dels Alforins
75. El Pla de Petracos
76. Las neveras y ventisqueros de Mariola
77. Litoral de la Marina Alta
78. Bocairent
79. Alcoià-Comtat
80. Sierra de Mariola
81. La Vall del Pop
82. Industria del papel y textil del Riu d’Alcoi
83. El Casrrascal de la Font Roja
84. Aitana
85. Bancales de Callosad’En Sarrià
86. El Penyal d’Ifach

87. El Puig Campana
88. Embalse de Relleu
89. Tierras de Frontera
90. La Serra Gelada
91. El Almendral de las Hoyas Alicantinas
92. Benidorm
93. Torres Vigía
94. Embalse de Tibi
95. El Riu Monegre
96. Vinalopó Mitjà
97. El Periurbano de Alicante
98. Alicante Histórico
99. Embalse d’Elx
100. El Palmeral d’Elx
101. El Fondó d’Elx
102. Las salinas de Santa Pola-Torrevieja
103. Tabarca
104. El Bajo Segura
105. Orihuela
106. Las salinas de Santa Pola-Torrevieja
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2
Paisatges Turístics Valencians: 
una selecció d’excel·lència

Els nostres paisatges són el fruit de diferents processos que han 
consistit en la superposició, la remodelació o, directament, en la 
substitució d’unes estructures territorials per unes altres. Són el 
resultat de l’acció modeladora de les societats sobre el seu entorn 
tant en àrees rurals i intermèdies com urbanes. Diversos processos 
hi destaquen:

a. La crisi del medi rural i les àrees de muntanya, localitzades a l’in-
terior i zones més distals dels nuclis dinàmics del litoral. El que va 
ser un espai harmònic i paisatgísticament equilibrat experimenta en 
l’actualitat canvis fisonòmics i funcionals, com a resultat de la recu-
lada de la silvicultura, ramaderia i agricultura, de l’abandó de l’hàbitat 
dispers (masos) i d’algunes infraestructures i oficis tradicionals. El 
paisatge s’homogeneïtza allí on la vegetació natural recolonitza els 
camps de cultius abandonats, i s’engul estructures patrimonials com 
ara bancals i murs de pedra en sec, camins de ferradura, neveres, 
pedreres, carboneres i altres construccions típiques del medi rural.

b. L’agricultura continua sent el motor de les dinàmiques paisatgís-
tiques valencianes. En la zona intermèdia i en el litoral valencià l’ac-
tivitat agrícola perdura com l’element estructurant d’aquests paisat-
ges. Els paisatges rurals estan marcats pel seu caràcter productiu. 
Cal diferenciar entre secà i regadiu, si bé l’obertura de nous regs per 
bombatge d’aigües subterrànies ha substituït la trilogia de la garro-
fera, ametler, i olivera, pel monocultiu de tarongers, que acaba amb 
la diversitat paisatgística dels anteriors mosaics agrícoles.

c. Es produeix un procés de periurbanització que arriba fins i tot  les 
zones intermèdies; ara parlem de la ciutat dispersa que inunda bona 

part de l’espai agrícola del litoral, on el creixement urbà, la implan-
tació de polígons industrials i de grans infraestructures viàries i de 
serveis compliquen la identitat a paisatges tradicionals. Igualment 
estan en perill les hortes històriques que fiten amb els nuclis urbans 
més dinàmics.

La selecció de paisatges representatius de la Comunitat Valenciana 
ha tingut com a denominador comú la seua riquesa natural, els seus 
valors culturals i històrics, la seua bellesa visual, el seu simbolisme, 
la seua plasticitat, la seua singularitat, el seu patrimoni o, senzilla-
ment, la combinatòria de diverses d’algunes d’aquestes virtuts. 

La diversitat es basa en les característiques geogràfiques i en les 
dinàmiques territorials que s’hi generen. La classificació mitjançant 
nou tipologies obeeix a la singularitat d’alguns dels valors assen-
yalats: paisatges de muntanya i forestals, fluvials, d’aiguamolls, lito-
rals, històrics, agraris, industrials i de serveis, habitats, i simbòlics. 
Tant per a la identificació de les tipologies que caracteritzen els pai-
satges valencians com per a la selecció del centenar de paisatges 
representatius, s’ha realitzat una detallada labor de documentació, 
treball de camp, consulta pública mitjançant jornades organitzades 
en diverses comarques valencianes, així com la participació d’espe-
cialistes en l’estudi del paisatge, des de diverses disciplines (geo-
grafia, arqueologia, història de l’art, etc.). Els paisatges recollits en 
la figura cartogràfica reuneixen suficients arguments que en justi-
fiquen l’elecció, si bé som conscients que són nombrosos els que 
podrien haver sigut seleccionats, donada la varietat i els valors dels 
nostres paisatges. Tots són uns excel·lents reclams integrats en els 
recursos turístics valencians.

La Cava Gran d’Agres • Foto: Miguel Lorenzo Riu Xúquer • Foto: Pep Pelechà Utiel, vista panoràmica • Foto: Estepa

Palmerar d’Elx • Foto: Estepa Brollador de l’Albufera d’Anna • Foto: Adela Talavera Montanejos i Alto Mijares • Foto: Pep Pelechà
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