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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

 

El Fòrum de Participació està integrat pels principals agents polítics, econòmics i socials de la 
Comarca del Camp de Morvedre interessats en participar en la definició i aplicació de l'Estratègia de 
Reindustrialització. 

El Fòrum de participació treballarà per a: 

• Desenvolupar una Visió per al futur de la Comarca que siga compartida pels seus habitants i 
pels agents de la vida social i econòmica  

• Identificar les Oportunitats i els Reptes als quals s'enfronta la Comarca en general i el sector 
industrial en particular per a aconseguir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i 
integrador a través d'una dinàmica de reindustrialització. 

• Identificar i definir les Línies d'actuació i/o programes concrets que, per a afrontar els reptes 
identificats, han de prioritzar-se en la pròxima Estratègia de Reindustrialització del Camp de 
Morvedre. 

 

Les conclusions de les sessions de treball, juntament amb les aportacions de la ciutadania 
incorporades a través d'altres metodologies de participació, seran la base sobre la qual es redacta 
l'Estratègia. 

 

Per a facilitar la seua participació activa i la construcció eficaç de l'Estratègia, s'ha estructurat la 
participació d'aquests agents en quatre sessions de participació: 

• Primera sessió: Identificació de les oportunitats i els reptes actuals del territori i del sector 
industrial i desenvolupament de visions de futur per al territori. Treball en grups funcionals 
(Polítics / CES /Tècnics). Data: 10 de Maig de 2016. 

• Segona sessió: Identificació i priorització de programes, actuacions i mesures (pla d'acció) 
per a ser incloses en l'Estratègia de Reindustrialització (Especialització intel·ligent i Capital 
Humà i Formació). Treball en grups mixts. Data: 18 de Maig de 2016 

• Tercera sessió: Identificació i priorització de programes, actuacions i mesures (pla d'acció) 
per a ser incloses en l'Estratègia de Reindustrialització (Model d'Innovació, 
Internacionalització, infraestructures, economia verda i circular). Data: 24 de Maig de 2016 



 

 

 

 

• Quarta sessió: Aprovació final de l'Estratègia (presentació i feed-back de forma plenària). 
Data: pendent 

 

En aquest context, el present informe inclou els resultats que es desprenen de la primera sessió 
de treball dedicada a la identificació de les oportunitats i els reptes actuals del territori i del sector 
industrial, es a dir, a la identificació de punts forts i punts febles de diversos àmbits relacionats amb 
el territori i l’estructura productiva del Camp de Morvedre. 

 

22..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  TTRREEBBAALLLL  

 

L'objecte de la primera sessió ha estat identificar els principals Conflictes / Febleses / 
Oportunitats territorials i sectorials de l'estructura productiva del Camp de Morvedre, amb 
especial incidència en el sector industrial, percebuts pels participants. La qüestió no ha de ser 
plantejada pels agents participants solament en negatiu sinó que també ha d'abordar-se des del 
punt de vista positiu, identificant tendències o potencialitats no aprofitades en el territori. 

Per tant, durant la primera sessió els agents participants han donat resposta a les següents 
qüestions: 

• Quins considere que són els principals punts forts i punts febles del sector 
industrial del Camp de Morvedre? 

• Considere que existeixen potencialitats no aprofitades en aquest camp? 

• Quines tendències dins de l'àmbit sectorial industrial he observat i poden ser 
considerades com a oportunitats? 

 

També s’incorporen a les conclusions les aportacions de la Junta de Portaveus de 
l´Ajuntament de Sagunt. 

 

Per a ajudar als assistents en la reflexió, es plantejaren alguns grans grups o possibilitats de 
categorització dels conflictes i oportunitats (àmbits temàtics), per a facilitar la seua identificació i 
agrupació. També s’inclogueren alguns exemples. 

 



 

 

 

 

 

AT1. ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE 

Ex: Elevat pes d'empreses multinacionals relacionades amb el sector de l'automòbil amb poca 
implicació amb la comarca 

AT2. CAPITAL HUMÀ I FORMACIÓ / EMPRENIMENT 

Ex: Escassa connexió entre la formació tècnica a la comarca i les necessitats reals dels sectors 
estratègics 

AT3. MODEL D´INNOVACIÓ / I+D+i 

Ex. Deficient presència del agents del Sistema Valencià d´Innovació (Universitats, Centres 
Tecnològics,...) en la Comarca 

AT4. INTERNACIONALITZACIÓ 

Ex. Teixit industrial a la comarca amb una important tradició exportadora 

AT5. INFRAESTRUCTURES 

Ex: Nus de comunicació de primer ordre tant a nivell autonòmic com nacional (viària, 
ferrocarril, port) 

AT6. ECONOMIA VERDA I CIRCULAR 

Ex. Aposta de entitats europees i internacionals per l'economia verda i circular 

 

El desenvolupament del taller ha seguit la següent planificació: 

 

18:00 – 18:10 h Presentació de la ERICAM i de la dinàmica de participació 

18:10 – 18:20 h.     Presentació dels participants 

18:20 – 18:30 h. Presentació de les principals dades socioeconòmiques del Camp de Morvedre 

(Diagnòstic) 

18:30 – 19:30 h.  Treball en grups funcionals (Polítics / CES / Tècnics) 

19:30 – 20:15 h.  Sessió Plenària. Presentació de les principals conclusions de cada grup 

20:15 – 20:30 h. Avaluació i conclusions  

 



 

 

 

 

33..  AAGGEENNTTSS  IIMMPPLLIICCAATTSS  
 

El següent quadre mostra el llistat d’assistents a la primera sessió del Fòrum de Participació: 

 
Nom Cognoms Entitat Grup Funcional 

1 Lola Torrente Rodriguez Asociación de Comerciantes Ciudad 
de Sagunto CES 

2 Francisco Giménez Vicepresident ASECAM CES 

3 Miguel A. Urbano ASECAM / Lafarge CES 

4 Francesc Cabrera FSP-UGT CES 

5 Francesc Gimeno UGT / MCA CES 

6 Pilar Tarragón Maicas UGT CES 

7 Jose Luis Aranda UGT CES 

8 Juan C. Quejada CCOO CM-AP CES 

9 Josep 
Maria Gil Alcami Regidor delegat d´Inversions i Obra 

Pública de l´Ajuntament Sagunt Politic 

10 Teresa García Muñoz Ajuntament Sagunt Polític 

11 Jose 
Manuel Tarazona Jurado Regidor d'Educació i Cultura de l' 

Ajuntament Sagunt Polític 

12 Jaime Llinares Ajuntament de Canet Polític 

13 Antoni Sanfrancisco Meseguer President de la Mancomunitat de 
les Valls Polític 

14 Maria José Mateu UJI Tècnic 

15 Esteban Mérida Ajuntament Sagunt Tècnic 

16 Paco Negre Espaitec / REPCV / UJI Tècnic 

17 Enzo Quilici Mancomunitat de les Valls Tècnic 

18 Juana Ríos IES Jorge Juan Tècnic 

19 Carles Boronat UPV Tècnic 

20 Jose Luis Sanchez Carrillo Director del IES Camp de Morvedre Tècnic 

21 Juan 
Ramón Gallego Bono UV Tècnic 

22 Jose Izquierdo Gázquez Director del IES Eduardo Merello Tècnic 

23 Vicente Rocatí REDIT Tècnic 

 

 



 

 

 

 

44..  VVIISSIIÓÓ  DDEELL  GGRRUUPP  

 

A continuació es presenten els principals punts forts i punts febles identificats per a cadascun 
dels àmbits temàtics treballats en la sessió: 

 

4.1. ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE  

PUNTS FORTS 

• Fort potencial de la indústria agroalimentària (tradició agrària de la comarca). 

• Elevat potencial de la indústria turística i cultural. Esta indústria permet també assolir una 
millora de la imatge de la ciutat i de la comarca. 

• Potencial de desenvolupament del sector aqüícola (Piscifactories). 

• La grandària mitjana de les empreses de la Comarca del Camp de Morvedre és superior al 
de la mitjana de la província i de la Comunitat Valenciana (fortes implicacions respecte al 
impacte sobre l’ocupació, capacitat d’inversió, etc...). 

• Sectors industrials consolidats que cal mantenir. 

 

PUNTS FEBLES 

• Elevat pes d'empreses multinacionals amb poca implicació amb el territori. Els centres de 
decisió s`ubiquen fora del territori. Elevats riscos de deslocalització. 

• Mancança d’empreses mitjanes amb capacitat d’adaptació i reconversió de activitat i 
producte 

• Cadena de valor no completa. La gran indústria present produeix productes intermedis i 
components, no producte final. Baix valor afegit del producte industrial. Necessitat de 
completar la cadena amb producte final. 

• Inexistència d’una política pública industrial. 

• Les polítiques d’ especialització intel·ligent no s’han abordat des de la perspectiva 
comarcal 

• Falta de clústers 

• Les grans empreses han tingut un feble efecte arrossegament i tractor sobre les mitjanes i 
xicotetes empreses del territori. 



 

 

 

 

• Mancança de visió comercial de les administracions públiques per a atraure noves 
inversions. 

• Missatge públic conflictiu de la ciutat, que cal eliminar. Necessitat de construir un relat 
positiu. 

 

 

4.2. CAPITAL HUMÀ, FORMACIÓ I EMPRENIMENT 

PUNTS FORTS 

• Existència d’una potent infraestructura i oferta formativa (IES, Cicles FP). Bona xarxa de 
formació professional. Capacitat de fer Formació Dual. 

• Increment de la demanda de formació en Cicles Formatius a partir de la recent crisi 
econòmica 

• Actual increment de l’oferta formativa 

• Elevat potencial emprenedor (població cada vegada mes formada) 

• Sorgiment d’iniciatives emprenedores. Canvi de mentalitat respecte a l’empreniment dels 
estrats de població mes jove 

 

PUNTS FEBLES 

• Atur concentrat en els estrats de població amb menys formació. 

• Mancança d’equipaments en els centres educatius i de formació. 

• Falta de centres de formació integrals. 

• Escassa formació de graus mitjans en industries sectors emergents (agroalimentari i 
turístic). 

• Escassa adaptació i de connexió entre la formació tècnica a la comarca i les necessitats 
reals de les empreses. 

• Falta de coordinació del sistema productiu amb les universitats valencianes per localitzar i 
fomentar la cultura emprenedora en el sector industrial i de serveis avançats. 

• Descrèdit de la Formació Professional. 

• Poca oferta de formació en idiomes. 



 

 

 

 

• Falta de planificació educativa i de coordinació entre el decisors de l’àmbit industrial i 
educatiu. 

• Excessiva burocràcia i falta d’agilitat per part de les administracions en allò relatiu a la 
concessió de llicències, tramitació d’expedients, etc. 

• Poca tradició i cultura emprenedora a la Comarca. 

• Restriccions creditícies per als emprenedors i falta de finançament privat.. 

 

 

4.3. MODEL D´INNOVACIÓ I I+D+I 

PUNTS FORTS 

• Experiències d’èxit de vivers per a empreses joves innovadores (Cas Canet d’En 
Berenguer). 

• El territori valencià compta amb una potent xarxa d’Instituts i Centres Tecnològics i hi ha 
experiències de col·laboració entre empreses de la Comarca i aquestos Centres. 

• Les activitats empresarials desenvolupades per les grans empreses de la Comarca tenen 
una elevada component tecnològica. 

• Alt potencial per a la creació i atracció de Start-Ups. 

 

PUNTS FEBLES 

• Sistema i iniciatives d’innovació molt dependents de les subvencions i públiques. 

• Falta d'inversió de l'adm pública en matèria d'innovació. Falta de difusió i de comunicació 
de la existent. 

• L’I+D+i de les grans empreses està deslocalitzat. Les decisions respecte a les estratègies 
d’I+D+i de les companyies es prenen fora del territori i l’I+D+i també s’efectua en altres 
centres de producció. 

• Poc de pes del sector de serveis avançats a la comarca. El nombre de treballadors 
relacionats amb CNAEs vinculats a la recerca i l’ investigació es reduït.  

• Desconeixement de l’estat de l’I+D+i en les petites i mitjanes empreses de la comarca. Les 
fonts d’informació oficial no ofereixen dades desagregades a nivell comarcal 

• Falta de demanda d’I+D+i per part de les xicotetes empreses locals 



 

 

 

 

4.4. INTERNACIONALITZACIÓ 

PUNTS FORTS 

• Elevada capacitat exportadora per part de les empreses. Capacitat d'exportació i de 
mobilitat exterior, en relació a les infraestructures. 

• Experiències de petites empreses comarcals de sectors de NTIC operant a nivell 
internacional 

 

PUNTS FEBLES 

• Dispersió de recursos. Necessitat de concentrar els recursos existents a nivell comarcal. 

• Falta de suport als processos d’Internacionalització. 

• Escassa formació en idiomes de la població en general 

• Mancança de dades sobre internacionalització d’empreses a nivell comarcal. Les fonts 
d’informació oficial no ofereixen dades desagregades a nivell comarcal. 

• Manca de visió interna d'allò que es vol fora. 

 

 

4.5. INFRAESTRUCTURES 

PUNTS FORTS 

• Nus de comunicació de primer ordre tant a nivell autonòmic com nacional (viària, 
ferrocarril, port). 

• Elevat potencial logístic. 

• Existència de sòl industrial disponible i capacitat de creixement. 

• Diversitat d’oferta de sòl industrial a la Comarca tant pel que fa a grandària de parcel·les 
com a preu. Capacitat d’acolliment d’empreses de tot tipus i grandària. 

 

PUNTS FEBLES 

• Falta d’impuls del corredor mediterrani i del eix Sagunt – Zaragoza – Cantabric. 

• Infraestructures comarcals pendents de finalització i/o execució: Desdoblament CV – 309, 
Accés A7 a Les Valls, Pont Sagunt – Canet, Vial Parc Sagunt – Port de Sagunt, Carretera 
Puçol, Parc Sagunt i eliminació del peatge de la A7. 



 

 

 

 

• Falta de connexió ferroviària del Port de Sagunt. 

• Deficients comunicacions (transport públic) intracomarcal. 

• Manca d'inversions públiques en els polígons industrials. 

• Mancança d’infraestructures tecnològiques en els Polígons Industrials de la Comarca. 

• Mancança d’un cens d’empreses i d’un catàleg de sòl industrial a la Comarca. 

• Poca presència de dinamitzadors i gestors de polígons industrials. 

• Falta d’infraestructures logístiques. 

• Pèrdua de la plataforma intermodal. 

• Escassa freqüència de connexions de l’AVE amb les grans capitals espanyoles. 

 

 

4.6. ECONOMIA VERDA I CIRCULAR 

PUNTS FORTS 

• Alt potencial de desenvolupament d’empreses i sectors verds i sostenibles: Energies 
Renovables, Espais Naturals d’alt valor ecològic a la comarca, agricultura i alimentació 
ecològica, planta de tractament de residus, etc. 

• Existència d’ empreses de tractament ambiental 

• Finançament europeu per al desenvolupament d’activitats en aquest àmbit 

 

PUNTS FEBLES 

• La tradició industrial de la comarca no concorda amb la nova línea de treball de l’UE 
tendent a la transició cap a economies baixes en emissions de carboni. 

• Poc pes d’indústries i empreses verdes a la comarca 

• Absència d’una política activa de foment de l’economia circular 

 

4.7. ALTRES 

PUNTS FEBLES 

• Mancança de polítiques actives de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) per part de les grans 
empreses de la comarca. 
 



 

 

 

 

 
55..  RREEPPOORRTTAATTGGEE  FFOOTTOOGGRRÀÀFFIICC  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  
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