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PRESENTACIÓ 
 
 

Si l'any passat este acte va tindre especial interés, per complir-se deu 
anys de l'aprovació de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de la Generalitat Valenciana, 
de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, enguany 
2004, tinc la satisfacció i l'honor de presentar la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, corresponent a l'any 
2003, que elabora el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, 
precisament enguany, que al maig passat s'ha complit el desé aniversari de la 
constitució a la ciutat de Castelló d'esta institució de la Generalitat Valenciana. 

 
 
És conegut el nostre costum d'elaborar esta memòria amb un treball 

preliminar realitzat pels tècnics del CES-CV, que es culmina amb les aportacions 
i recomanacions efectuades pels membres de la Junta Directiva, que, assistits pels 
tècnics de les seues respectives organitzacions, conclouen este treball final que 
permet apreciar la combinació entre la qualitat tècnica i el rigor de les dades 
exposades. 

  
 

No vull desaprofitar l'ocasió que em permet este espai per a agrair una 
vegada més, en el meu nom i en el de la Junta Directiva del CES-CV, l'esforç 
realitzat en la preparació de l'esborrany del text inicial de la memòria pel Gabinet 
Tècnic, el personal administratiu i en esta edició per l'únic alumne de la 
Universitat Jaume I que ha realitzat el practicum dels seus estudis en el Comité. 

  
 



 IV 

L'estructura d'esta memòria constituïx ja una referència tradicional, ja 
que es dividix en tres grans capítols, un primer, relatiu al panorama econòmic 
l'any 2003, el segon referit al mercat de treball, les relacions laborals i l'ocupació 
i l'últim, que fa referència a la qualitat de vida i la protecció social. 

 
 
Amb la pretensió, més prompte aclaridora que exhaustiva o pedagògica, 

de poder fer una breu introducció sobre els aspectes més rellevants de la nostra 
Comunitat sobre la realitat socioeconòmica i laboral, m'atrevisc a avançar 
algunes idees sobre els continguts de la memòria. 

 
 
Així, en el primer capítol, amb el títol de “Panorama Econòmic”, es pot 

comprovar com l'economia valenciana durant l'any 2003 ha mantingut un ritme 
de creixement sostingut, que ha comportat una taxa de creixement superior a la 
mitjana espanyola i fins i tot el dinamisme de la nostra economia ha estat en 
xifres superiors a la dels països de la zona euro i, un any més, torna a mostrar la 
seua obertura cap a l'exterior, presentant el saldo exterior positiu més alt de totes 
les comunitats autònomes. 

 
 
En el capítol segon, que recull les principals variables sobre el “Mercat 

de Treball, Polítiques d'Ocupació i Relacions Laborals”, s'observa com el mercat 
de treball de la nostra Comunitat ha experimentat un increment de la població 
activa superior al registrat en el col·lectiu en edat de treballar, així com una 
desacceleració de la desocupació estimada al llarg de l'any, encara que la majoria 
de l'ocupació creada encara se circumscriu a la contractació temporal. 

  
 

Finalment, el tercer capítol es presenta sota la rúbrica de “Condicions i 
Nivells de Vida” i reflectix com es van concretant les iniciatives que permeten 
constatar el creixement en la societat valenciana. Així, es tracten les propostes i 
els avanços, si és el cas, en els sectors de la vivenda, l'educació, la sanitat, el 
medi ambient, el consum, la protecció social, i allò que s'ha conegut com a 
societat de la informació. 

 
 

En síntesi, en estos últims temps, s'ha aconseguit madurar la Memoria 
sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, amb 
el tractament de les dades, des d'un plantejament comparatiu, per a arribar a 
consolidar-se com un document interessant i útil, per això es pot afirmar que és 
una de les publicacions més completes sobre la vertadera situació de la nostra 
Comunitat. 
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Un any més, la memòria que elabora el CES-CV es presenta a la societat 

valenciana, dotada d'un traç característic que podíem denominar com essencial, si 
no especial, ja que no sols constituïx el principal diagnòstic de la realitat 
socioeconòmica i laboral, sinó que també és l'únic diagnòstic consensuat entre els 
representants dels empresaris, treballadors i d'altres organitzacions que 
conformen el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, i fa que una 
vegada més, es convertisca en referència fonamental per a l'anàlisi i estudi de la 
realitat econòmica, social, laboral i dels diferents sectors productius de la 
Comunitat Valenciana. 
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 President del Comité Econòmic i Social 
 de la Comunitat Valenciana 
 


