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En aquesta primera presentació de la Memòria sobre la situació 
socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana, com a president del comité, 
m’agradaria destacar-hi, enguany que es compleix el XXV aniversari de la creació 
del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, tots els canvis que s’hi 
han produït. 

 
Aquestes modificacions, que s’han introduït amb l’objecte de millorar el 

text, comencen amb la incorporació de la nova imatge del CES-CV, junt amb un nou 
format que inclou hipervincles en el text per a poder accedir directament a la 
normativa i a altres documents d’interés indicats en la memòria, així com a nous 
punts que detallaré més avant en la part del contingut de la memòria. 

 
Altres aspectes nous molt importants, amb relació directa en el procés 

d’elaboració dels textos preliminars de la memòria, que elabora el personal del 
gabinet tècnic, s’han centrat en el nomenament d’un membre del CES-CV com a 
coordinador de la memòria, així com la creació de grups de treball i el nomenament 
de coordinadors dels diferents blocs de la memòria que, en un primer moment, 
han analitzat, han discutit i han modificat els textos, amb el valor afegit 
consegüent, perquè després la Junta Directiva mateixa procedisca a elevar la 
memòria i traslladar-la a totes les persones que formen part del ple per a 
debatre-la i aprovar-la definitivament. 

 
En aquest sentit, aprofite per a agrair el treball ingent que ha fet el conseller 

Pascual Romero, com a coordinador de la memòria i del bloc III d’aquesta i la 
dedicació dels consellers Ricardo Miralles i Elvira Ródenas, com a coordinadors del 
bloc I i II respectivament, així com agrair també públicament, en el meu nom i en el 
de la Junta Directiva, a tot el personal del comité, tant a la persona que ocupa la 
secretaria de l’organisme, Ángeles Cuenca, com al gabinet tècnic i al personal 
administratiu, per la implicació que tenen en l’elaboració i la redacció d’aquesta 
memòria que es presenta a la societat valenciana.  

 
Aquesta memòria anual sobre la situació socioeconòmica i laboral de la 

Comunitat Valenciana es va aprovar per unanimitat en la sessió plenària del 
comité, que es va celebrar el dilluns 28 de maig de 2018 a la seu d’aquesta 
institució, situada a la ciutat de Castelló, i que correspon a l’any 2017. En relació a 
la publicació d’aquesta, es continuarà la versió en línia en la nostra nova pàgina 
web, amb un accés més fàcil i una actualització posterior, així com en suport digital, 
tot això amb l’objectiu d’apostar per l’ús de les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació, l’eficiència i el respecte al medi ambient. Només es farà en versió 
impresa el resum executiu de la memòria, que s’incorporarà, junt amb aquesta 
presentació, a la versió completa de la memòria inclosa en la pàgina web com una 
introducció a aquesta. 

 
Per tant, es compleix el mandat legal d’elaborar i elevar anualment tant al 

Consell com a Les Corts, els cinc primers mesos de l’any, la memòria que exposa les 
consideracions d’aquest òrgan consultiu sobre la situació socioeconòmica i laboral 
de la Comunitat Valenciana, que es caracteritza per la visió de conjunt i el consens 
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que plantegen les organitzacions que formen el comité, que representen els agents 
econòmics i socials i les entitats de la societat civil amb una pluralitat àmplia que 
posa més en valor, si és possible, l’acord i la unanimitat aconseguits entorn 
d’aquesta memòria.  

 
Abans de passar al contingut propi de la memòria, vull detindre’m en una 

reflexió que hem compartit en el moment de l’aprovació d’aquesta, ja que la 
constatació del finançament deficient de la nostra Comunitat no ens en permet 
presentar una situació més favorable. En aquest context, alguns experts apunten 
que si l’Estat preveu de manera racional i objectiva les necessitats de despesa, la 
Comunitat Valenciana hauria de rebre, almenys, 2.500 milions d’euros més a l’any, 
la qual cosa es traduiria en un increment del PIB del 3 %, quasi 3.000 milions 
d’euros, i en un augment de l’ocupació del 2,7 %, amb més de 47.000 nous llocs de 
treball. 

 
A això s’uneix, igualment, que les inversions de l’Administració central en la 

nostra Comunitat Valenciana són, en termes absoluts i relatius, escasses i inferiors 
a les que serien adequades proporcionalment. 

 
Malgrat tot això, pot comprovar-se una milloria relativa de la nostra 

situació, tal com es desprén, en termes generals, de les anàlisis que mostra la 
memòria, encara que certament no és lineal perquè no es produeix en tots els 
aspectes, ni sempre arriba a tota la població, ni garanteix que el creixement de 
l’ocupació comporte una millora de la qualitat en tots els supòsits. Però, 
possiblement, allò que s’ha de destacar inequívocament és que aquesta milloria és 
deguda a l’esforç propi de la ciutadania valenciana, de la nostra societat i les seues 
organitzacions, i de les nostres institucions autonòmiques i locals, i haguera sigut 
més alt amb un finançament i una política d’inversions per part de l’Administració 
central més justos per a la nostra Comunitat. 

 
Passant al contingut concret de la memòria, vull destacar, en primer lloc, 

l’atenció que hem posat al fet que una perspectiva de gènere haja presidit tot 
l’estudi, que reflecteix, així, que considerem essencial la consecució de la igualtat 
efectiva entre dones i homes. 

 
La memòria conté els tres grans blocs que s’esmentaven anteriorment, amb 

una relació entre aquests que facilita la millor comprensió de la situació i la realitat 
econòmica, laboral i social de la Comunitat Valenciana. 

 
En el primer bloc, que fa referència al panorama econòmic, es comença 

amb el marc de referència econòmic internacional, europeu i espanyol per a passar 
als trets de l’economia de la Comunitat Valenciana, amb aspectes concrets com 
l’evolució de l’economia per sectors, l’estructura empresarial i la I+D+i, el sector 
exterior, amb la nova incorporació d’informació sobre la inversió estrangera, el 
sector públic, els preus i els costos, el transport i les infraestructures i el sistema 
financer.  
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Cal referir-se, concretament, a l’activitat econòmica de la Comunitat 
Valenciana el 2017, ja que ha presentat novament un creixement del producte 
interior brut, a preus de mercat, en termes constants, superior a la mitjana 
espanyola i a la zona euro. Aquest creixement troba la raó en una demanda interna 
sòlida, que ha afavorit la creació d’ocupació i que ha incentivat el consum privat, i 
en una demanda externa, que ha tingut una aportació positiva al creixement. El 
sector exterior de la Comunitat Valenciana ha tornat a ser un dels pilars de la 
nostra economia i l’any 2017 ha registrat un augment de les exportacions, que ha 
aconseguit el volum més alt de la sèrie històrica, així com un increment important 
de les importacions.  

 
En el segon bloc, que tracta sobre el mercat de treball, les polítiques 

d’ocupació i les relacions laborals, s’hi inclouen les variables principals del mercat 
de treball. En concret, s’hi analitzen l’activitat, l’ocupació i l’atur i els grans fluxos 
del mercat de treball, amb les vies d’entrada i d’eixida d’aquest, així com les 
polítiques d’ocupació, les relacions laborals, la negociació col·lectiva i la salut 
laboral. En aquesta part vull destacar que l’apartat sobre el diàleg social ha canviat 
d’ubicació i l’apartat de polítiques d’ocupació l’ha situat en la part de relacions 
laborals, on encaixa millor pel contingut que té.    

 
El tercer bloc és el relatiu als nivells i les condicions de vida, que comença 

amb l’anàlisi de les matèries relacionades amb la qualitat de vida, com són 
l’estructura demogràfica, l’habitatge, l’educació i la ciència, la sanitat, el medi 
ambient, el consum, la protecció social i la societat de la informació.  

 
En aquest bloc III, enguany s’ha de valorar positivament la inclusió de les 

referències a la pobresa energètica i a les execucions hipotecàries, en l’epígraf de 
protecció social, així com un nou apartat que tracta la violència de gènere. I en la 
part de la societat de la informació, s’hi ha afegit un punt sobre el Pla de 
transformació digital de la Generalitat, amb l’Agenda Digital de la Comunitat 
Valenciana. En definitiva, cal dir que totes aquestes novetats en la memòria 
responen a la incorporació de problemes socials dels últims temps.  

 
Per a finalitzar, vull convidar a llegir aquesta memòria, perquè no es pot 

eludir l’amplitud de continguts que té, moltes vegades, amb anàlisis generals i 
comparacions de diferents anys, que són elements que caracteritzen aquesta visió 
àmplia i compartida, des del diàleg i el consens, per identificar els problemes per a 
també aportar-hi solucions des de la perspectiva dels agents econòmics i socials i 
d’altres organitzacions de la societat civil. Aquestes són les organitzacions que 
conformen el comité i són el tret característic principal d’aquesta institució que, 
com he dit, compleix vint-i-cinc anys. Precisament, coincideix amb els sis-cents anys 
des de l’aparició de les primeres institucions que donarien origen, posteriorment, a 
la Generalitat, amb els quaranta anys de l’aprovació de la Constitució vigent. Amb 
aquests mateixos quaranta anys des que els valencians i les valencianes recuperem 
modernament les nostres institucions d’autogovern amb el primer Consell 
preautònomic.  
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Enguany, que serveix per a recordar esdeveniments tan importants com els 
indicats, oferim a la societat valenciana aquesta memòria que pretén ser un reflex 
fidel d’aquesta i que, sens dubte, amb la vostra col·laboració contribuirem a 
millorar els anys pròxims. 

 
 

Castelló, juny de 2018 
 
 
 
 
 
 

Carlos L. Alfonso Mellado 
President del Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana 
 


