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Creant ocupació 
creixement i progrés
Les bases de la política econòmica valenciana

L’economia valenciana continua el 
ritme de creixement i expansió que ens ha 
situat entre les economies més fortes del 
moment i ens ha consolidat com una de 
les comunitats autònomes davanteres del 
país. En este sentit, en l’últim any l’eco-
nomia valenciana ha crescut un 3,37%, 
segons FUNCAS (Fundación de las Cajas 
de Ahorro). Este creixement se situa mig 
punt per damunt de l’experimentat en 
2004. Al llarg dels últims anys, la Co-
munitat Valenciana ha experimentat un 
progrés econòmic que ha tingut una clara 
incidència en l’avanç social i el benestar 
dels nostres ciutadans.

En la base d’esta consolidació de la 
nostra posició es troba, entre altres fac-
tors, l’important procés de creació de 
nous llocs de treball que ha tingut lloc a 
la Comunitat Valenciana. Des de l’inici de 
l’actual legislatura s’han creat a la nostra 
Comunitat 278.400 nous llocs de tre-
balls, segons dades de l’EPA (Enquesta 
de Població Activa), xifra que ha superat 
totes les previsions inicials establides pel 
govern de la Generalitat. D’esta manera 
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hem hagut d’augmentar el nostre objec-
tiu inicial de creació de nous llocs de tre-
balls de 145.000 a 250.000, i després a 
300.000. Així mateix, m’agradaria asse-
nyalar que la desocupació, des de l’inici 
de l’actual legislatura ha descendit en 
28.900 persones, mentre que la població 
activa ha crescut en 249.500, fet que 
constata que cada volta hi ha més gent 
que vol treballar a la nostra Comunitat. 
D’altra banda, en l’últim mes la desocu-
pació ha disminuït en 5.203 persones, 
mentre que l’afi liació a la Seguretat So-
cial ha crescut en 12.503, segons les 
últimes dades del Ministeri de Treball i 
Afers Socials.

Esta positiva evolució del mercat de 
treball ha estat infl uïda per les polítiques 
actives d’ocupació que estem fomentant 
des del govern de la Generalitat i que 

pretenen, sobretot, facilitar la inserció 
laboral d’aquells col·lectius amb majors 
difi cultats. D’esta manera, dones, joves, 
majors de 45 anys, desocupats de llarga 
duració i persones discapacitades són 
els nostres objectius prioritaris, perquè 
aconseguir la plena ocupació passa per 
facilitar l’accés a un lloc de treball d’es-
tos col·lectius. En este sentit, la recent 
aprovació de la llei que regula les em-
preses d’inserció constituïx un avanç al 
respecte.

Adaptació del teixit productiu

L’estructura equilibrada del nostre en-
tramat empresarial, constituït principal-
ment per xicotetes i mitjanes empreses, 
també ha contribuït al desenrotllament 
del nostre teixit productiu. El caràcter 

dinàmic, competitiu i emprenedor d’es-
tes empreses ha fet que hàgem superat 
els difícils moments que s’han traves-
sat en l’àmbit internacional. Les nos-
tres empreses han demostrat una gran 
capacitat d’adaptació als canvis que la 
conjuntura econòmica ha dut i, en este 
sentit, podem afi rmar que el nostre sec-
tor industrial, després d’haver superat la 
recent desacceleració econòmica inter-
nacional, ha començat una nova fase en 
la qual ha d’afrontar nous reptes que el 
portaran a ser més competitiu. La nos-
tra indústria està creixent i adaptant-se 
a les noves circumstàncies, mitjançant la 
realització d’inversions en béns d’equip 
i la creació de nous llocs de treball. No 
podem continuar basant la nostra compe-
titivitat en productes de baix preu, sinó 
que els nostres sectors productius han 
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de competir en qualitat, disseny, R+D+I 
i comercialització. Així mateix, hem de 
canviar algunes actituds empresarials per 
a adaptar-nos a noves formes de produir 
i comercialitzar el nostres productes, que 
ens oferisquen més avantatges competi-
tius als mercats exteriors.

Estic convençut que este procés 
d’adaptació constituirà una oportunitat 
immillorable perquè la nostra indústria 
es consolide encara més i ens situe en 
una situació privilegiada per a fer front a 
nous reptes de futur. Sobre això, el diàleg 
social que estem fomentant en el marc 
del PAVACE (Pacte Valencià pel Crei-
xement i l’Ocupació) està contribuint a 
defi nir iniciatives, com ara l’actualització 
dels plans de competitivitat dels nostres 
sectors tradicionals. 

Uns pressupostos per al futur

En este sentit, cal destacar que els 
compromisos acordats en l’última revisió 
del PAVACE estan tots presents en la Llei 
de pressupostos de la Generalitat, amb 
pujades mitjanes del 16,1%. M’agrada-
ria destacar que els comptes per a l’any 
2006 s’han elaborat tenint en compte, a 
més de l’actualització del PAVACE, el Pro-
grama Operatiu 2000-2006, el Programa 
d’Estabilitat 2005-2007 i el Pla d’Inver-
sions 2005-2007. Els pressupostos per a 

2006 s’eleven a 11.602 milions d’euros, 
la qual cosa representa un 9,9% més que 
l’exercici anterior. Estos comptes estan 
elaborats amb l’objectiu d’assegurar el 
creixement de la Comunitat Valenciana. 
Amb esta fi nalitat continuen aprofundint 
les polítiques que tan bons resultats han 
tingut per a la nostra Comunitat.

En este sentit, els eixos bàsics d’estos 
pressupostos se centren a incrementar 
els recursos destinats a polítiques soci-
als, fomentar la competitivitat, la inver-
sió i potenciar el R+D+I, sense oblidar el 
foment de les polítiques actives d’ocu-
pació. La despesa social en estos pres-
supostos és de 9.114 milions d’euros, i 
això representa el 78,5% del total dels 
pressupostos per a l’any 2006 i, a més, 
suposa un increment del 10,6% respecte 
a l’exercici anterior. L’àrea de sanitat, 
amb un pressupost de 4.609 milions 
d’euros, ha experimentat un creixement 
del 10,7%. D’esta manera, es destinaran 
12,8 milions d’euros diaris al manteni-
ment, la millora i el funcionament del 
sistema de salut de la nostra Comunitat. 
En l’apartat d’educació, cultura i esport, 
el pressupost per a 2006 ascendeix a 
2.763 milions d’euros, fet que suposa 
un increment del 8%, mentre que l’apar-
tat de benestar social recull una dotació 
pressupostària de 455 milions d’euros, 
un 9,3% més que l’exercici anterior. Els 

recursos destinats a l’àrea d’ocupació 
augmentaran un 10,1% i ascendiran du-
rant 2006 a un total de 448,2 milions 
d’euros. Amb esta quantitat, està previst 
fomentar la creació a la Comunitat Valen-
ciana de 50.000 nous llocs de treball. 
L’apartat de cooperació augmenta fi ns ar-
ribar als 30,2 milions d’euros, Habitatge 
té una dotació de 276,6 milions d’euros 
i Infraestructures de 653 milions d’eu-
ros. Finalment, el pressupost d’Empresa 
Universitat i Ciència és de 804 milions 
d’euros, Agricultura, Pesca i Alimentació 
475 milions, Justícia i Administracions 
Publiques 248 milions i Turisme 71,8 
milions. Estes són, en línies generals, les 
principals xifres dels comptes per a este 
exercici pressupostari.

Instrument de creixement

D’altra part, el Pla d’Inversions 2005-
2007 recull una anualitat de 4.626 mi-
lions d’euros, de manera que permetrà 
incrementar el ritme inversor dels últims 
exercicis. El total de la inversió pressu-
postària del sector públic dins d’este pla 
és de 2.613 milions d’euros. Les princi-
pals àrees d’actuació del Pla d’Inversió 
són les infraestructures de transport, la 
creació de sòl industrial, la millora de 
subministraments hídrics i energètics, la 
millora d’accés a xarxes de comunicació 

Al llarg dels últims anys, la Comunitat 
Valenciana ha experimentat un progrés 
econòmic, que ha tingut una clara 
incidència en l’avanç social i el benestar 
dels nostres ciutadans.
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avançades i el desenrotllament d’infra-
estructures educatives. Cal destacar que 
el Pla d’Inversió es desenrotllarà amb la 
participació de totes les conselleries, em-
preses i altres organismes de la Genera-
litat, que treballen de forma coordinada 
per al sector públic i privat i que partici-
pen conjuntament en la seua execució. 

Estratègia de futur

Des del Govern Valencià també hem 
dissenyat una estratègia perquè la Co-
munitat Valenciana es convertisca, en el 
corredor mediterrani, en centre neuràlgic 
de presa de decisions i en objectiu d’in-
versions. Per a aconseguir este objectiu, 
des del Consell estem promovent la cre-
ació de tres grans espais per a la nova 
economia, un en cada província, que con-
vertiran el nostre territori en punt d’inver-
sions que implicaran noves oportunitats 
econòmiques i empresarials. L’Agència 
Valenciana d’Inversions s’encarrega de 
fer d’intermediària per a captar inversi-
ons i potenciar el desenvolupament. En 
esta estratègia de futur, l’objectiu és con-
vertir la Comunitat Valenciana en el ter-
ritori que presente més oportunitats per 
a implantar projectes relacionats amb la 
nova economia. Des del Govern Valencià 
entenem que la nova economia és, sobre-
tot, coneixement. En este sentit, també 

estem realitzant una important aposta per 
la formació, aspecte inclòs en el procés 
de revisió del PAVACE. Així mateix, des 
del Consell també volem consolidar tres 
grans sectors que contribuiran a reforçar 
l’estratègia econòmica del futur. Estes 
àrees són el turisme d’oci i residencial, 
la logística de distribució i la indústria de 
les noves tecnologies i d’alt valor afegit. 
Esta estratègia, la durem endavant sense 
deixar de banda el suport als nostres sec-
tors productius tradicionals. En defi nitiva, 
des del Govern Valencià, estem satisfets 
del que hem avançat, però al mateix 
temps estem preparant-nos per a poder 
també liderar en condicions benefi cioses 
l’escenari econòmic del futur.  

Seguretat en el treball

No vull fi nalitzar sense fer una especial 
menció a la seguretat als llocs de treball, 
com a factor determinant per a millorar 
les condicions laborals i el nivell de ben-
estar social. Des del Govern Valencià, 
hem fet un dels nostres objectius priorita-
ris la lluita contra la sinistralitat laboral. 
Les últimes xifres demostren que hem fet 
un gran pas al respecte, però que encara 
ens queda molt de camí per recórrer. Tot 
i que la població ocupada augmenta de 
manera contínua, hem d’aconseguir que 
la sinistralitat laboral continue descen-

No podem continuar basant la nostra competitivitat en 
productes de baix preu, sinó que els nostres sectors productius 
han de competir en qualitat, disseny, R+D+I i comercialització.
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dint. Des de la posada en funcionament 
del Pla d’Acció contra els Riscos Laborals 
i del Pla d’Actuació Preferent en l’any 
2000, el Pla de Xoc contra els Accidents 
Mortals i la creació de l’INVASSAT (Ins-
titut Valencià de Seguretat i Salut en el 
Treball), que enguany compta amb una 
dotació pressupostària d’11,2 milions 
d’euros, la Comunitat Valenciana ha ex-
perimentat un important avanç en matè-
ria de sinistralitat laboral. Els accidents 
laborals han iniciat una tendència des-

cendent a la Comunitat Valenciana i des 
del Govern Valencià no descansarem fi ns 
a eliminar la sinistralitat i continuarem 
treballant en la mateixa línia, impulsant 
una cultura preventiva entre empreses i 
treballadors.

Estes són, les principals línies d’acció 
que tenim en marxa en estos moments. 
Un programa que pretén, sobretot, con-
tinuar impulsant el creixement econò-
mic mitjançant les inversions tant en els 
sectors de la nova economia com en la 

indústria tradicional, fomentar la creació 
de nous llocs de treball que a més siguen 
estables i de qualitat, i millorar les condi-
cions laborals perquè els llocs de treball 
siguen cada volta més segurs.

Tot açò, en un entorn de diàleg amb 
els agents econòmics i socials que s’ha 
materialitzat en el PAVACE i que ens ha 
permés avançar amb seguretat cap al pre-
sent i fi xar les bases del nostre desenvo-
lupament futur, per a millorar sobretot la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans. 

Hem fet un dels nostres objectius prioritaris la lluita contra la 
sinistralitat laboral.




