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Elx, ciutat de negocis 

 
Elx és un municipi situat en el sud de la Comunitat 

Valenciana, que ocupa la tercera posició per importància 

en la regió i se situa entre els 20 més poblats d'Espanya, 

amb 228.675 habitants l'any 2017. La qualitat de vida de la 

ciutat, les bones comunicacions, la seua ubicació 

estratègica, la tradició empresarial i l'esperit emprenedor 

de les seues gents la converteixen en un lloc idoni tant per 

a residir com per a fer negocis. Elx gaudeix dels beneficis i 

avantatges d'una ciutat de grandària mitjana i els serveis i 

infraestructures d'una gran aglomeració, per la seua 

proximitat a la capital de la província, Alacant, a tan sols 

20 km. 

 

Acompanyen al bon clima i al medi ambient l'oferta d'oci, cultura, entreteniment i esport, que complementa les múltiples 

oportunitats en el món dels negocis i del treball. 

 

La indústria del calçat ha sigut tradicionalment el motor de l'economia il·licitana. Elx és la primera productora i exportadora 

de calçat d'Espanya i un referent internacional en aquest sector. A això ha contribuït tant el caràcter emprenedor de 

l'empresariat com la dedicació professional i la qualificació dels treballadors. 
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La indústria, el comerç a l'engròs i els serveis de suport a les empreses han 

possibilitat la creació d'espais adequats per a exercir aquestes activitats 

econòmiques entre els quals destaca "Elx, parc empresarial", un dinàmic 

centre de serveis de qualitat orientat a les empreses amb visió de futur. 

Desenvolupat per l'empresa municipal PIMESA, en diverses fases, ocupa en 

l'actualitat una superfície de 2.700.000 m², hi treballen més de 12.500 

persones i tenen la seua seu més de 700 companyies, cosa que el 

converteix en tot un referent a escala nacional i internacional per a 

l'assentament d'empreses i negocis. En l'actualitat s'està duent a terme el 

desenvolupament d'"Elx, campus tecnològic" per a l'establiment d'empreses 

de caràcter innovador que comptaran amb una superfície de 93.000 m². 

 

Les empreses compten amb el suport en l'àrea d'investigació, innovació i formació de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 

enfocada al desenvolupament empresarial, com demostra un dels seus projectes més emblemàtic, el Parc Científic Empresarial 

que promou la Fundació Quòrum. 

 

Un altre mitjà per a impulsar els nous projectes és el CEEI (Centre Europeu d'Empreses Innovadores) que assessora i dona suport 

als emprenedors i PIMES de recent creació. 

 

Centrada en la formació d'experts en administració d'empreses, l'Escola d'Organització Industrial (EOI) va obrir la seua seu a Elx 

el juny de 2012. La veterana escola de negocis, dependent del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, se situa en un modern 

edifici en el qual s'eduquen les futures generacions capaces de transformar empreses i iniciar projectes. 
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Al costat de l'EOI-Escola de Negocis es troben dues instal·lacions de l'Ajuntament d'Elx, el Centre de Desenvolupament 

Empresarial que posa a la disposició de les associacions empresarials espais de treball per al desenvolupament de les seues 

activitats a més d'oferir cursos i jornades als empresaris i emprenedors, i l'Escola Municipal d'Hostaleria. 

 

A més, cal destacar la labor investigadora que està duent a terme l'Institut Tecnològic del Calçat (INESCOP) un pilar bàsic de 

l'avanç industrial del sector sabater, que fomenta l'aplicació de les TIC en la venda de calçat o els criteris i mètodes innovadors 

per a la producció de calçat personalitzat. 

 

En l'aspecte de la comercialització, la Institució Firal Alacantina (IFA), situada 

en les proximitats d'"Elx, Parc Empresarial" acull el Saló Internacional de la Pell, 

Components i Maquinària per al Calçat i la Marroquineria a més d'organitzar més 

d'una vintena de fires i múltiples congressos, seminaris o simpòsiums que 

conciten anualment l'interés de més de 300.000 persones i més de 2.000 

empreses. 

 

Els professionals i les empreses tenen un punt de trobada en el Centre de 

Congressos Ciutat d'Elx, un modern edifici per a l'organització d'esdeveniments. 

Entre les seues instal·lacions compta amb un auditori, sala d'exposicions i sales 

multiusos que acullen conferències, reunions, presentacions, exposicions, 

congressos i concerts en un entorn privilegiat en el nucli històric d'Elx. 

 

Un medi natural envejable propiciat per un excel·lent clima, amb temperatures moderades a l'hivern i càlides a l'estiu; una costa 

amb més de 9 quilòmetres de platja, la majoria lliures d'edificació; un paisatge singular de palmeres que compta, 

aproximadament, amb 200.000 exemplars en tot el terme municipal; i diversos espais naturals protegits, se sumen a les raons 

que fan d'Elx un lloc ideal per a viure, treballar i visitar. 
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L'atractiu d'aquests valors turístics es veu reforçat amb una excepcionalitat que està a l'abast de molt poques ciutats en el món: 

la UNESCO li ha concedit sengles Patrimonis de la Humanitat a dues joies úniques com són El Palmerar i el Misteri d'Elx, la qual 

cosa reforça el potencial turístic i cultural d'aquest extens territori. Tot això es completa amb una àmplia xarxa de museus i 

centres d'exposicions que compten amb una programació permanent, avantguardista i de qualitat com són el MAHE (Museu 

Arqueològic i d'Història d'Elx) i L'Escorxador. 

 

Aquest conjunt de factors defineix Elx com un lloc d'oportunitats per a realitzar inversions estratègiques amb bones perspectives 

de futur tant en els sectors tradicionals com en els emergents, entre els quals destaquen el turisme, l'oci, les comunicacions, la 

investigació i els serveis avançats. 

 

Enclavament estratègic per a invertir 

 
Elx es troba al sud-est d'Espanya, en ple Eix de l'Arc Mediterrani Espanyol (a 55 km 

de Múrcia, 175 km de València i 535 km de Barcelona) i és, juntament amb 

València, l'eixida natural de Madrid al mar Mediterrani. 

 

La ciutat es troba a escassos 20 km d'Alacant, la capital de la província, i formen 

una àrea metropolitana de quasi 800.000 habitants. Elx és, a més, la capital de la 

comarca del Baix Vinalopó, en el sud de la província. Té un terme municipal de 

326 km², repartits entre el nucli urbà i el denominat Camp d'Elx, que integra 31 

pedanies. Conforma, juntament amb Alacant, Múrcia i uns altres importants nuclis 



Panoràmica d’Elx 

6 
 

de població de l'entorn, l'eix sud de l'Arc Mediterrani Espanyol. A escala provincial, el seu territori vertebra la Vall del Vinalopó i 

la franja litoral. 

 

Posseeix una excel·lent xarxa viària per al transport per carretera que comuniquen amb el sud i centre del país així com amb 

França a través d'autopistes. Les comunicacions aèries són de primer ordre amb l'aeroport internacional d'Alacant-Elx, a quinze 

minuts del centre de la ciutat (el 79% del total de passatgers de l'aeroport d'Alacant-Elx provenen de vols internacionals). 

L'extensa xarxa de ferrocarril tant de rodalia com de llarga distància s'acaba de completar amb la posada en funcionament del 

Tren d'Alta Velocitat (AVE). A més, compta amb un port proper, el Port d'Alacant amb un trànsit de passatgers fluid i un 

transport de mercaderies amb connexions nacionals i internacionals. 

El dinamisme econòmic de la ciutat, la seua posició estratègica i la projecció internacional dels sectors productius han fet del 

municipi d'Elx una plataforma d'activitats idònia per a la inversió i els projectes empresarials. 
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Infraestructures i equipaments 

1 Sistema de comunicacions viàries 

2 El millor aeroport d'Europa en la seua categoria 

3 Ferrocarril i Ports 

4 Sòl empresarial i serveis a les empreses 

 

Sistema de comunicacions viàries 

Elx, ciutat amb una economia dinàmica, gaudeix d'una àmplia xarxa de 

comunicacions viàries en constant transformació i desenvolupament. 

La carretera E-15, un dels grans eixos que vertebren Europa i recorre 

tot el vessant mediterrani, té el seu pas per Elx. Es tracta d'una de les 

vies de comunicació de referència en el continent amb un recorregut 

Nord-Sud que inicia el seu extrem més septentrional en Inverness 

(Escòcia) i transcorre per ciutats com Edimburg, Londres, París, 

Barcelona, València, Alacant i Elx; continuant per Múrcia, Almeria i 

Màlaga fins a arribar a Algesires. 

Coincideix en molts trams amb l'autopista del Mediterrani AP-7 que és 

la via de gran capacitat que garanteix de forma eficaç la comunicació 

entre Elx i l'Arc Mediterrani. Aquest és l'eix neuràlgic que afavoreix 
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l'activitat d'un teixit empresarial amb una marcada orientació cap al sector exterior i aporta un notable impuls al seu potencial 

turístic. 

L'E-15 enllaça amb l'A-31 a través de la conversió en autovia dels 6,2 quilòmetres de l'antic Camí Castella unint Madrid i Elx per 

carretera. 

Cap al Sud, l'autopista AP-7 enllaça amb Cartagena i permet un ràpid vincle amb aquesta ciutat industrial i logística, que compta 

amb un important port mercantil. 

A aquesta oferta se sumen altres vies interurbanes que milloren 

les comunicacions entre Elx i els municipis veïns. Una de les 

més rellevants és la Via Parc (CV-86) que proporciona una 

alternativa de connexió entre Elx i Alacant, la qual cosa 

descongestiona altres vies, millora els temps de desplaçament i 

proveeix de nous accessos a "Elx, parc empresarial", a la 

Institució Firal Alacantina així com a l'aeroport Alacant-Elx, i 

facilita les connexions entre les poblacions de l'Àrea 

Metropolitana Alacant-Elx. 

Altres infraestructures viàries són: l'ampliació de l'N-340 (Elx-

Crevillent), que agilita la circulació en una zona urbana en expansió i acosta les relacions entre les dues poblacions; el 

desdoblament de la carretera que porta al Vinalopó Mitjà; i l'ampliació de la carretera que es dirigeix cap a la costa i enllaça 

amb l'N-332 en els voltants de la pedania il·licitana de la Marina. Totes elles representen una notable modernització de la xarxa 

de comunicacions i en el disseny del model territorial. 

Al mateix temps s'ha emprés el projecte de millora de la xarxa viària urbana amb la finalitat d'agilitar el trànsit. Una de les 

accions més destacades ha sigut la construcció de nous trams de circumval·lació, que milloraran la circulació, com és l'autovia 

semicircular EL-20 que envolta la ciutat i connectarà amb les principals vies i autovies de l'entorn. 
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El millor aeroport d'Europa en la seua categoria 

Les comunicacions per aire des de 

l'aeroport d'Alacant-Elx, situat a 9 

quilòmetres al sud-oest de la capital, 

en el terme municipal d'Elx, en una de 

les zones més dinàmiques i amb major 

projecció empresarial i econòmica de 

la costa mediterrània, suposen un 

avantatge competitiu de valor 

estratègic l'àrea d'influència i atracció 

de la qual supera el territori 

provincial. L'aeroport d'Alacant-Elx és un dels centres turístics i de negocis més importants d'Espanya, amb connexions a 123 

destinacions, el 90% internacionals. 

En funcionament des de 1967, ha viscut un creixement en el nombre de passatgers i infraestructures. En l'actualitat és el cinqué 

aeroport del país per volum de trànsit de passatgers, amb 13,7 milions (+11,1%) per darrere de Madrid, Barcelona, Palma de 

Mallorca i Màlaga. En l'escenari europeu ocupa una plaça destacada, la 32a posició dels 742 aeroports, per davant de 

destinacions com Edimburg, Niça-Costa Blava, Budapest o Birmingham. Les seues instal·lacions donen servei, preferentment, a la 

població de les províncies d'Alacant, Múrcia i Albacete i han sigut base per a 95.322 operacions de vol i 5.365 tones de càrrega, 

l'any 2017. 

 

El creixent volum de trànsit aeri va propiciar la construcció d'una nova terminal que va ser inaugurada en 2011. Amb aquesta 

actuació, l'aeroport va duplicar la seua capacitat per a poder atendre fins a 20 milions de passatgers a l'any, i dona resposta a les 

necessitats d'un aeroport molt lligat al turisme, amb una forta preponderància del tipus de vol xàrter i internacional. 
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La importància vital del turisme es reflecteix en el percentatge de passatgers 

de vols internacionals, el vuitanta per cent del total. El Regne Unit, Alemanya, 

Noruega i Holanda són els països que aporten més passatgers. Així mateix, el 

trànsit regular nacional ha anat augmentant en els últims anys. Barcelona, 

Palma de Mallorca i Madrid són les tres destinacions més demandades. 

En 2017 l'aeroport d'Alacant-Elx va ser premiat com el millor aeroport europeu 

en la seua categoria (entre 10 i 25 milions de passatgers) per l'ACI Europa que 

va destacar la seua notable actuació en l'atenció a les aerolínies, pels incentius 

i ofertes de màrqueting que han propiciat l'obertura de noves rutes i la 

implantació de noves companyies aèries. Així mateix, s'ha valorat l'atenció 

prestada als passatgers, especialment a xiquets i persones amb mobilitat reduïda, així com la millora en la fluïdesa en els 

controls de seguretat, a més dels programes relatius a la seguretat en pista 

i el projecte de torre avançada. 

 

Ferrocarril i Ports 

Elx està situat en un punt intermedi de la línia ferroviària que uneix dues 

capitals de província, Alacant (25 minuts) i Múrcia (50 minuts), àrea clau en 

l'eix de l'Arc Mediterrani. Disposa d'una alta freqüència de viatges que 

facilita una connexió fluida i respon tant a les necessitats de comunicació 

dels treballadors, dels estudiants, dels turistes i a la demanda creixent dels 

ciutadans d'Elx i el seu entorn, en una àrea cada vegada més integrada. 
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La via fèrria travessa la ciutat a través d'un traçat subterrani que ha permés la seua integració en el paisatge urbà, al mateix 

temps que evita les interrupcions en la circulació viària. Compta amb dues estacions de passatgers en el nucli urbà (Elx-Parc i 

Carrús), un baixador en la pedania de Torrellano i una estació de mercaderies, ben comunicada amb els centres de producció 

industrial. 

En llarga distància, la línia d'Alta Velocitat (AVE) Alacant-Madrid connecta la capital d'Espanya a tan sols 2 hores i 20 minuts. El 

seu vessant cap a Múrcia té parada a Elx, cosa que possibilita el desplaçament directe entre Elx-Madrid. Aquesta nova 

infraestructura ferroviària augmentarà les potencialitats turístiques i de negocis del municipi a curt i mitjà termini. 

A més el recorregut per als desplaçaments per treball i negocis cap al nord 

espanyol de l'Arc Mediterrani queden coberts amb gran rapidesa (220 km/h) i 

freqüència amb els trens Euromed i el Talgo que situen a València a tan sols 1 

hora i 30 minuts i a Barcelona a 4 hores i 45 minuts. Aquestes infraestructures 

ferroviàries situen a Elx en un node geoestratègic per al transport. 

Altres de les infraestructures clau per al desenvolupament de l'economia de la 

ciutat és el Port d'Alacant, enclavat a tan sols 10 minuts de l'aeroport d'Elx i 

connectat amb la xarxa viària i del ferrocarril. Finalitzades les obres de millora i 

ampliació de les seues instal·lacions i equipament, el port disposa d'una terminal 

de creuers i diversos molls de càrrega i descàrrega amb equips d'última 

generació, que potencien les possibilitats de negoci i comerç del seu entorn econòmic. La proximitat a "Elx, parc empresarial" i 

la ciutat, a escassos 20 quilòmetres, representa un avantatge competitiu per al teixit productiu il·licità i de la seua indústria per 

al trànsit de mercaderies i persones per via marítima. 

El Port d'Alacant es configura com a port d'eixida per al Nord d'Àfrica, Balears i Canàries. D'igual manera, el comerç exterior 

alacantí troba en el Port d'Alacant la seua porta natural d'eixida per a l'exportació de calçat, joguet, marbre, producció tèxtil i 

agrícola amb destinació principalment a Europa, Amèrica i el nord d'Àfrica, i constitueix a més la porta d'entrada per a la 
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importació de màquines i eines auxiliars del calçat, productes agrícoles i aliments dels països asiàtics i altres socis comercials 

europeus com Portugal. 

El port comercial projectat té una capacitat màxima d'uns 12 milions de tones, disposa de connexió directa amb la xarxa 

d'autopistes i la trama ferroviària, una moderna terminal TECO a peu de moll i una terminal de mercaderia general. Així mateix, 

disposa d'un Lloc d'Inspecció Fronterera (PIF) i un altre d'importacions. 

El port compta amb una Zona d'Activitat Logística (ZAL) i amplis espais d'emmagatzematge de més de 100.000 m². La dàrsena de 

creuers té un trànsit de 55 vaixells/any, amb calat i capacitat per a eslores de 350 metres. Disposa d'una moderna i elegant 

estació marítima pròpia. 

Quant a l'ús del port com a zona d'esplai i nàutica, cal destacar l'elecció del Port d'Alacant com a seu permanent de la Volvo 

Ocean Race fins a l'edició 2017-2018. La dàrsena esportiva té una capacitat d'uns 2.300 atracadors, que d'ací a poc temps 

s'ampliarà a megaiots. 

Sòl empresarial i serveis a les empreses 

 

L'activitat econòmica d'Elx compta amb un suport d'infraestructures de primer ordre com les àmplies àrees de sòl industrial que 

es troben distribuïdes en diversos polígons i que en el seu conjunt sumen aproximadament 6.500.000 de m² de superfície. 
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El pes de l'activitat industrial es reflecteix en les nombroses àrees especialitzades que s'han posat en marxa en el terme 

municipal. La primera a construir-se va ser el Polígon Industrial d'Altabix (130.940 m²), en 1966, a causa de l'embranzida de la 

indústria del calçat. Situat en l'accés d'entrada a la ciutat per Alacant, a hores d'ara es troba integrat en la ciutat i 

compatibilitza usos d'oci i comerç; al seu costat est existeix una àrea industrial semiconsolidada (147.321 m²). 

 

Vint anys després, el gran desenvolupament industrial va propiciar la creació del 

Polígon Industrial de Carrús (1.120.891 m²), i encara que el calçat té encara un pes 

important en l'activitat, els serveis ocupen ja gran part de la seua superfície. El 

Polígon de Carrús, al nord d'Elx, està connectat directament amb l'autovia del 

Mediterrani i amb les circumval·lacions de la ciutat igual que l'àrea industrial que 

discorre en paral·lel a la carretera nacional que uneix Elx amb la veïna ciutat de 

Crevillent que, amb prop d'1 milió de m² de sòl industrial, constitueix un altre dels 

grans espais econòmics d'expansió. 

 

Al sud de la ciutat, en la carretera de Matola, es troben al voltant de 600.000 m² 

d'ús industrial i no lluny d'allí el Parc Agroalimentari de l'Alcúdia (190.499 m²) 

inaugurat en 2001 per a respondre a les necessitats d'ubicació de la Llotja de 

Fruites i Verdures i per a fomentar l'establiment de les activitats agroindustrials. 

 

El Parc Agroalimentari va ser promogut per l'empresa municipal PIMESA encarregada també del desenvolupament de l'àrea 

empresarial més gran d'Elx: "Elx, parc empresarial" una àrea de creixement econòmic situada en un punt estratègic entre Elx i 

Alacant. La urbanització ha sigut executada per fases fins a completar els actuals 2,7 milions de m² on se situen les empreses 

més capdavanteres d'Elx i província en un entorn privilegiat tant mediambiental com de comunicacions, infraestructures i 
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serveis. A "Elx, parc empresarial" treballen més de 12.500 persones i se situen unes 700 companyies convertint-se en un referent 

en l'àmbit nacional i internacional per a l'assentament d'empreses i negocis. 

 

Per a atendre les necessitats de les empreses i donar cabuda a noves activitats es va posar en marxa el Centre de Negocis 

Bulevard Parc. Es tracta d'edificis especialment dissenyats per a activitats innovadores del sector terciari, en els quals es 

prioritza la consultoria, l'assessoria tècnica, les entitats financeres, els despatxos professionals, les TIC, el disseny, la publicitat i 

els comerços de les principals marques de moda i calçat. 

 

En l'actualitat, es troba en marxa un nou projecte "Elx Campus Tecnològic" conceptuat com un pol tecnològic per a l'establiment 

d'empreses de clar caràcter innovador i un centre de referència de l'economia de la nova era. Elx Campus Tecnològic se situarà 

sobre el sòl per a ús terciari existent al costat de tercer bulevard d'Elx Parc Empresarial. Comprendrà una superfície total de 

93.000 metres quadrats, i albergarà 53.000 metres quadrats de zones verdes. Les parcel·les edificables del conjunt totalitzen 

més de 43.000 metres quadrats de sostre. 

 

Per a tenir una visió completa de les possibilitats que Elx ofereix al món de 

l'empresa i els negocis, cal tenir en compte altres dotacions i serveis 

existents, a més de les zones industrials. Entre ells destaca el Centre de 

Congressos Ciutat d'Elx, espai multiusos per a l'organització de congressos, 

jornades, convencions, exposicions, etc., molts d'ells de caràcter 

internacional. Les seues instal·lacions compten amb un auditori amb 

capacitat per a 450 persones, al que se sumen dues sales multiusos, una sala 

de conferències amb 154 butaques així com despatxos i sales auxiliars, a 

més d'una sala d'exposicions. Pel Centre de Congressos passen anualment 

entre 30.000/40.000 persones des de la seua posada en funcionament en 

2003. 
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Una altra dotació significativa per a l'economia local i provincial és la Institució Firal Alacantina, recinte firal amb dos pavellons 

que sumen més de 25.000 m² dedicats a l'exposició. IFA compta, a més, amb salons complementaris per a reunions professionals, 

conferències, jornades tècniques, assemblees, cursos de formació, presentacions, etc. L'origen de la Institució és a causa de la 

comunió d'interessos dels empresaris i les institucions públiques de la província. En 1991 es va construir el primer pavelló i, des 

d'aleshores, IFA ha aconseguit assentar, consolidar i potenciar esdeveniments d'allò més divers des del punt de vista sectorial: 

calçat, automòbil, estètica, comerç, llar, alimentació, hostaleria, oci i temps lliure o construcció. En l'actualitat, IFA organitza 

més d'una vintena de fires i múltiples congressos, seminaris o simpòsiums que conciten anualment l'interés de més de 300.000 

persones i més de 2.000 empreses. Un avantatge més, és la situació geogràfica d'IFA. Situada en el municipi il·licità, a pocs 

minuts dels centres urbans d'Elx i Alacant, el recinte firal compta amb un accés directe a l'autopista A-7 i es troba a cinc minuts 

de l'aeroport de l'Altet, Elx-Alacant. 

 

Les empreses compten també amb el suport en l'àrea d'investigació, 

innovació i formació de la Universitat Miguel Hernández d'Elx enfocada al 

desenvolupament empresarial com demostra un dels seus projectes més 

emblemàtics: el Parc Científic Empresarial que promou la Fundació 

Quòrum. Té com a missió el suport al creixement i la diversificació 

empresarial i participar activament en el desenvolupament de projectes 

innovadors en què destaquen els relacionats amb la biotecnologia, el 

sector de les TIC i els serveis de consultoria i el sector d'enginyeria. A més, 

proporciona assessorament i suport als emprenedors que compten entre 

altres infraestructures amb una incubadora/viver d'empreses. 

 

Un altre mitjà per a impulsar els nous projectes és el CEEI (Centre Europeu d'Empreses Innovadores). Situat en el Polígon 

Industrial de Carrús, el seu objectiu és facilitar la conversió d'idees en empreses viables i amb potencial de creixement per a 
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això ofereix serveis d'assessorament personalitzats destinats a persones emprenedores i PIMES innovadores de fins a cinc anys des 

de l'inici d'activitat. L'àmbit dels seus serveis és l'avaluació d'idees de negoci, assistència tècnica prèvia per a l'elaboració del pla 

d'empresa, pla d'empresa per a projectes d'empreses innovadores i diversificadores, captació d'inversors, pla de Creixement i el 

lloguer de locals en el viver d'empreses. 

 

Al costat del CEEI-Elx es troba l'Institut Tecnològic del Calçat (INESCOP) del qual cal destacar la labor investigadora que està 

duent a terme en el sector sabater, i el foment de l'aplicació de les TIC en la venda de calçat o els criteris i mètodes innovadors 

per a la producció de calçat personalitzat. 

 

Centrada en la formació d'experts en administració d'empreses, l'Escola d'Organització Industrial (EOI-Escola de negocis) va obrir 

la seua seu a Elx el juny de 2012. La veterana escola de negocis, dependent del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, se situa 

en un modern edifici en el qual s'educaran les futures generacions capaces de transformar empreses i iniciar projectes. 

 

A tot això s'uneix una xarxa d'associacions i institucions públiques i privades que tenen la seua seu a Elx o en la veïna ciutat 

d'Alacant i que formen part de l'entramat de suport a les empreses per a portar avant els projectes més innovadors: 

 

 Ajuntament d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica 

 Associació de Comerciants d’Elx 

 Associació Valenciana d’Empresaris del Calçat d’Elx (AVECAL) 
 Associació d’Empresaris del Metall d’Elx (AEME) 
 Associació Espanyola d’Empreses de Components per al Calçat (AEC) 
 Associació d’Empreses Turístiques d’Elx 

 Associació de Joves Agricultors ASAJA 

 Associació d’Empreses de Serveis Elx i Comarca (AESEC) 
 La Cambra, delegació d’Elx 

 Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)-Alacant 
 IVACE, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 
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 EUIPO, Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea 

Capital Humà 
 

1 Més de 200.000 habitants 

2 Ocupació 

3 Formació 

 

Més de 200.000 habitants 

Amb 228.675 habitants (a l'1 de gener de 2017). Elx és, després 

de València i Alacant, el tercer municipi més poblat de la 

Comunitat Valenciana. El 82% de la població resideix en el nucli 

urbà i el 18% restant ho fa en alguna de les pedanies de l'extens 

terme municipal, en el qual es combina la zona rural i la 

costanera. Les pedanies són cada vegada més triades com a lloc 

de residència a causa de la qualitat de vida i proximitat al nucli 

urbà. La densitat de població municipal és de 701 habitants per 

km², 13.420 hab./km² en la ciutat i 131 hab./km² en el Camp 

d'Elx. 

Aquest volum de població la situa entre les 20 principals ciutats espanyoles, semblant en grandària a les de Granada o Oviedo. 

De fet, ocupa la quarta posició en el rànquing de ciutats no capitals de província després de Vigo, Gijón i l'Hospitalet del 

Llobregat. 



Panoràmica d’Elx 

18 
 

El creixement demogràfic és constant des de fa moltes dècades. Entre els anys 1960 i 1975 l'increment va ser espectacular i es va 

arribar a duplicar la població a causa de, en bona mesura, a la immigració provinent d'altres regions d'Espanya i vinculat a l'auge 

de la indústria del calçat. 

A principis del segle actual, l'increment de la població ha tornat a estar unit a la 

immigració encara que en aquesta ocasió a la procedent de l'estranger, igual que ha 

ocorregut en la resta d'Espanya. Elx també es troba en la llista dels municipis que 

més han crescut l'últim Cens de Població i Habitatge (Variació Censos 2011/2001: 

32.650 habitants més, un 16,7%). 

El nombre d'estrangers es va multiplicar per quatre en el període censal: dels 6.081 

que figuraven en 2001 s'ha passat a 24.717 en 2011 (un 10,9% del total de la 

població) encara que recentment la immigració s'ha vist reduïda per efecte de la 

crisi econòmica mundial, passant a ser 21.594 persones en 2017. Els principals països 

de procedència són el Marroc, Romania, Colòmbia, l’Equador i la Xina. 

Encara que la tendència dels últims anys condueix a un major envelliment de la població, Elx segueix mantenint uns indicadors 

demogràfics (índexs de dependència, envelliment, longevitat, maternitat, de renovació de la població activa, etc.) amb 

resultats més positius comparats amb els nacionals. Així, la taxa de creixement natural és per a Espanya de -0,3‰ i la d'Elx 2‰.
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Ocupació 

En els últims anys, l'arribada d'immigrants al municipi no solament ha rejovenit la 

població il·licitana sinó també el mercat de treball. I a pesar que la crisi econòmica ha 

provocat l'eixida d'alguns d'ells a altres països, el percentatge de persones en edat 

laboral és del 66,6% en 2017. 

L'ocupació es concentra en major mesura en activitats com el comerç (26,5% del total 

de l'ocupació), la indústria manufacturera (18,6%), l'hostaleria (9,5%), les activitats 

administratives i serveis especials (7,5%) i la construcció (6%), aquest últim sector 

remuntant la crisi. 

Elx és capçalera d'una àrea comercial que integra 15 municipis que comprén una 

població de més de 350.000 habitants i en els últims anys aquesta realitat ha portat a 

l'auge del comerç minorista, sobretot del mixt, amb la instal·lació de grans 

superfícies, centres comercials i magatzems, la qual cosa ha ocupat 10.125 persones 

el desembre de 2017. 

El comerç majorista és la segona activitat més important en termes d'ocupació (9.099 

treballadors), després del comerç minorista, a causa de la conversió d'algunes 

fàbriques de calçat en comercialitzadores o la creació d'empreses que han centrat el 

seu nucli de negoci en la comercialització i distribució. 

Elx, tradicionalment lligada a la indústria del calçat, és una ciutat de serveis on encara segueix sent el sector del calçat el 

generador de major activitat. En els últims anys, i a causa de la seua vocació exportadora, la indústria del cuir i calçat torna a 
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ser el motor econòmic de la ciutat, ja que a les seues 8.738 ocupacions directes ha de sumar-se els induïts en el comerç a 

l'engròs, logística i transport i, en general, els serveis a les empreses. En total, la indústria ocupa 13.529 persones. 

D'altra banda, la projecció turística que està aconseguint el municipi unit a la cerca d'ocupació i autoocupació en un sector sense 

necessitats de gran inversió ha facilitat que l'hostaleria siga una de les activitats que més estiguen creixent, donant treball a 

7.606 persones. 

 

Aposta per la formació 

Elx ofereix una completa xarxa de centres 

d'ensenyament tant públics com privats, que 

asseguren l'educació de la població en tots els nivells 

formatius. Això significa l'escolarització de més de 

40.000 alumnes de nivells no universitaris, això sense 

comptar els alumnes que realitzen estudis en centres 

de música, idiomes, esports, persones adultes o altres 

sistemes educatius. En total són 118 centres, un 67% 

dels quals són de titularitat pública, 21% són privats i 

el 12% restant són concertats. 

La xarxa pública abasta 8 escoles infantils; 48 col·legis públics, alguns amb places d'educació especial; 2 col·legis d'educació 

especial; 15 instituts d'educació secundària, gran part d'ells amb oferta de cicles de formació professional; 4 centres de formació 

permanent d'alumnes; 1 conservatori de música i una escola oficial d'idiomes. 
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Els 25 centres d'educació privats i els 14 privats-concertats abasten tota classe d'estudis i destaca l'oferta de centres d'educació 

infantil i de formació professional però també hi ha grans col·legis concertats de gran arrelament entre la població als quals 

s'han afegit altres nous de formació bilingüe o de formació esportiva. 

Com a oferta de formació superior la ciutat compta amb tres universitats. La Universitat Miguel Hernández d'Elx, creada en 

1996, compta amb 4 campus: Elx, Sant Joan d'Alacant, Oriola i Altea, on cursen estudis 25.247 alumnes (13.002 matriculats en 

estudis oficials i 12.245 en cursos i estudis propis). La UMH compta amb 7 facultats (Facultat de Belles arts, Facultat de Ciències 

Experimentals, Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d'Elx, Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d'Oriola, Facultat de 

Ciències Sociosanitàries, Facultat de Farmàcia i Facultat de Medicina) i 2 escoles (Escola Politècnica Superior d'Elx i Escola 

Politècnica Superior d'Oriola). 

Quant a l'oferta acadèmica, la Universitat Miguel Hernández ofereix 25 Graus, 53 

Màsters oficials i 13 Programes de Doctorat, a més es complementa aquesta formació 

amb 55 cursos de Perfeccionament (27 Expert Universitari, 16 Màster Propi, 6 

Diploma Superior, 6 Especialista Universitari). 

La UHM a més té entre els seus principals objectius la integració de la investigació en 

el món empresarial promovent la cultura de la innovació per a fomentar la 

competitivitat de les empreses. Aquest flux de coneixement i tecnologia s'ha 

canalitzat a través del Parc Científic situat en el campus d'Elx. El Parc Científic de la 

UMH és un espai per a crear, connectar i impulsar projectes emprenedors i 

innovadors, i així fomentar la creació d'empreses i llocs de treball de l'entorn. 

La universitat privada Cardenal Herrera (CEU-Elx) va obrir les seues portes en 1994 amb una orientació a la formació dels nous 

directius empresarials i un àmbit d'influència supraprovincial, en l'actualitat a les originàries de Dret, Màrqueting i Direcció 
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d'empreses s'han anat incorporant les titulacions d'Infermeria, Fisioteràpia i Educació Infantil i Primària. Són 1.254 alumnes els 

que cursen estudis en aquesta universitat que compta amb dos centres a Elx. 

Encara que la primera universitat a tenir seu a Elx va ser la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), que va obrir les 

seues portes en 1976 com a Centre Regional i a hores d'ara Centre Associat. A les 28 titulacions de grau amb què compta, cal 

afegir els màsters, cursos d'idiomes, cursos per a majors i un gran nombre d'activitats que connecten als aproximadament 4.000 

estudiants matriculats amb la realitat acadèmica i cultural de la seua zona. La seua metodologia docent es recolza en les 

possibilitats formatives oferides per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

El grau d'especialització exigit actualment en l'àmbit laboral i els canvis 

permanents en el món de l'empresa necessita uns recursos humans amb 

una formació contínua i adequada per a afrontar els nous reptes 

tecnològics. Fora de l'ensenyament reglat, Elx disposa d'una xarxa de 

dotacions que relaciona el món empresarial i el de l'especialització 

formativa com són el Centre Municipal de Formació, el Centre de 

Formació del Servef, l'Institut Tecnològic del Calçat (INESCOP), el 

Centre Europeu d'empreses Innovadores (CEEI-Elx), l'Escola 

d'Organització Industrial (EOI), l'Escola Municipal d'Hostaleria, el Centre 

de Desenvolupament Empresarial, etc. que atenen les necessitats 

formatives tant d'empleats i treballadors en atur com de directius i 

empresaris.   
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Sectors econòmics 
1 Una industria líder a Espanya 

2 Àrea d’atracció comercial 

3 Turisme, un sector en expansió 

4 Camp d'Elx, senya d’identitat 

 

Una indústria líder a Espanya  

L'arrencada econòmica d'Elx, en la segona meitat del segle XX, va estar íntimament 

lligada a la indústria del calçat, motor del desenvolupament socioeconòmic de la 

ciutat, que s'ha convertit en un referent europeu en la producció i comercialització 

de sabates. Líder a Espanya i en un clúster que engloba diversos municipis de la 

província que representen aproximadament el 60% de la producció nacional, el 

sector del calçat il·licità ha passat en els últims anys per una profunda 

reestructuració per a adaptar-se a la competència internacional. Arran d'això, 

alguns empresaris van optar per augmentar la productivitat internacionalitzant la 

producció i fabricació encara que en els últims anys hi ha hagut un canvi de 

tendència i s'ha tornat a la producció local havent d'impulsar la formació als 

treballadors en oficis tradicionals que havien sigut relegats. 

A més, l'aposta pel disseny, la qualitat i la innovació i, sobretot, la seua vocació 

exportadora van donar els seus fruits en el context de l'última crisi econòmica 

internacional, i va ser l'activitat que més va créixer en el municipi. 
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El calçat i components són el 5é grup de productes valencians més importants quant a exportacions de la Comunitat Valenciana, 

amb un valor de 1.212 milions d'euros en 2017. La Comunitat Valenciana és la 1a regió exportadora d'aquests productes amb un 

43% del total exportat per Espanya, percentatge que s'eleva al 55% per a calçat de pell. França és el principal client juntament 

amb els Estats Units, Alemanya i Itàlia amb un 49% del valor exportat. 

A Elx figuraven registrats 8.738 treballadors i 730 empreses en el sector del cuir i calçat (desembre de 2017). Les empreses del 

cuir i calçat representen el 59% del total d'empreses de la indústria manufacturera i el 64% de l'ocupació. Encara que la 

importància del calçat va més enllà, per la seua repercussió en altres sectors com el de serveis o la indústria de components per 

al calçat. 

Així ocorre que el comerç majorista té un gran pes en l'economia local a 

causa de la seua associació amb la indústria del calçat. La conversió de 

moltes empreses de fabricació de calçat en comercialitzadores i la creació 

d'altres noves en l'època de reconversió d'aquesta activitat, unit al ja 

important pes dels serveis comercials propis d'aquesta indústria explica la 

rellevància del comerç majorista il·licità. De fet un 40% de l'activitat del 

comerç majorista ho és de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir. 

D'altra banda, la indústria de components per al calçat va sorgir dins de les 

mateixes empreses sabateres. Amb el pas del temps i l'especialització del 

producte, els components es constitueixen en un sector industrial i 

manufacturer, i es converteixen en proveïdors especialitzats de les empreses de calçat i la marroquineria. 

El sector ha evolucionat i s'ha convertit en un pilar bàsic per a les empreses de calçat acabat. La integració i creació de la moda 

en els components i l'esforç per seguir oferint un servei ràpid i de primera qualitat són els senyals d'identitat del component 

il·licità. 
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El principal mercat internacional dels components és Europa, on es realitza un 

calçat de major qualitat. En 2017, a la Comunitat Valenciana s'han aconseguit 

exportacions per valor de 85 milions d'euros, que és la regió espanyola més 

exportadora, amb un 53% del total d'Espanya. Alemanya és la destinació 

principal amb un 25% de l'exportació. 

El sector dels components del calçat compta amb una àmplia gamma d'articles 

destinats al calçat (cuirs i pells, soles, formes, talons, accessoris, adorns, 

brodats, productes químics, maquinària, etc.). Les firmes estan 

especialitzades en productes concrets. La gran experiència acumulada i la 

qualitat de la matèria primera permeten oferir dissenys personalitzats i 

exclusius. 

Segons activitat econòmica, la indústria del cuir i calçat és la tercera en 

nombre d'empreses i ocupació després del comerç al detall i el comerç a 

l'engròs. En el sector industrial, al calçat li segueix en importància la 

fabricació de productes de cautxú, de plàstics i metàl·lics, la indústria de 

l'alimentació i les arts gràfiques i reproducció. 

La grandària mitjana de les empreses il·licitanes, segons nombre de 

treballadors, és de 7 empleats; en la indústria del cuir i del calçat és de 8,17. 

Malgrat el predomini de la xicoteta empresa, a Elx existeixen grans 

companyies i no solament ho són pel nombre d'ocupacions generades sinó 
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també pel volum de les vendes i, sobretot, per la capacitat exportadora. En la seua majoria pertanyen a la indústria del calçat 

com Pikolino's, Mustang, Gioseppo, Wonders, Cuplé, Pura López, Nordikas, 24HRS, Garvalín, Pánama Jack, etc. marques de 

calçat internacionals a les quals els acompanyen unes altres de components per al calçat com Analco o Caster. 

Un cas a banda el constitueix l'empresa Tempe que està situada a Elx Parc 

Empresarial encara que la seua raó social no es troba en el municipi, ja que 

dissenya, fabrica i distribueix calçat i complements per a les marques del 

Grup Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, etc.). Tempe és la major 

productora i distribuïdora de calçat i complements d'Elx i d'Espanya així com 

la que major nombre d'ocupacions directes i indirectes genera en el municipi 

dins d'aquest sector. Des dels seus centres logístics es gestionen més de 90 

milions d'unitats a l'any a les més diverses destinacions del món. 

En els últims anys, les empreses de calçat han apostat per la venda directa 

dels seus productes en tendes de disseny situades en les mateixes empreses, 

dedicades, fonamentalment, als articles outlet. A "Elx, parc empresarial" s'ha creat la ruta outlet enfocada al turisme comercial. 

Així mateix, els empresaris s'han implicat en la creació d'espais culturals i de creació artística.  

 

Àrea d’atracció comercial 

 
Elx, malgrat tenir a només 20 km la capital de província, sempre ha sigut un referent del comerç comarcal. En els últims anys, 

aquesta funció s'ha reforçat i ampliat a causa del creixement del nombre de comerços i de centres comercials. 
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El comerç és l'activitat principal del municipi ocupant el desembre de 2017 el 26,5% dels treballadors (21.219 en total). A 

principis d'aquest segle el comerç va superar a la indústria en nombre d'ocupacions i es va produir no solament un augment en el 

nombre de comerços sinó en el tipus d'establiments. 

 

Una característica pròpia del comerç il·licità 

és la preponderància del comerç majorista que 

ocupa al 43% del total de l'ocupació en el 

sector (9.099 ocupacions). Aquesta 

particularitat té la seua explicació en 

l'activitat terciària vinculada al calçat, tant 

per la transformació d'empreses productores 

en comercialitzadores com per la creació de 

noves empreses distribuïdores de calçat. 

 

El comerç al detall ocupa 10.125 treballadors i la venda i reparació de vehicles, 1.995. 

 

A Elx, el 59% del comerç menor són activitats no relacionades amb l'alimentació (venda de vestit i calçat, venda d'articles per a 

la llar, etc.), el 27% és comerç de productes d'alimentació i un 14% és comerç mixt i d'un altre tipus (grans magatzems, 

hipermercats, venda ambulant, etc.). 

 

Una característica més del comerç a Elx és la seua distribució territorial equilibrada, cosa que fa que tots els barris mantinguen 

un alt nivell d'equipament comercial. A això se li uneix l'atractiu especial dels mercats ambulants que jalonen els barris i les 

pedanies d'Elx durant tota la setmana i ofereixen productes d'alimentació de venda directa i un altre tipus d'articles de consum. 

En total, 16 mercats ambulants que s'uneixen a l'oferta tradicional d'aliments frescos dels 4 mercats de proveïments. 
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El comerç minorista ha evolucionat molt positivament per a tots els formats comercials especialment el mixt i el fora 

d'establiment (en línia, vending, etc.) i també el denominat "No alimentació" (llar, tèxtil, etc.). Els últims anys han sigut clau per 

al comerç il·licità per la instal·lació de grans cadenes comercials que han donat a Elx el nivell comercial que li corresponia 

segons la seua grandària: la inauguració d'El Corte Inglés va significar una fita en la historial comercial municipal; la superfície 

dels centres comercials s'ha multiplicat per set a causa de la instal·lació de L'Aljub i l'ampliació de Carrefour Elx i de la 

instal·lació d'hipermercats en l'extraradi de la ciutat s'ha passat a la proliferació de supermercats en els diferents barris a més de 

la instal·lació d'altres comerços de tipus mixt que han ampliat l'oferta comercial de la ciutat. 

 

El resultat és que Elx s'ha posicionat com a capçalera d'una àrea formada per 

quinze municipis que comprenen una població de més de 355.382 habitants, 

situats al sud i a l'oest del terme il·licità. 

 

El comerç va lligat a l'hostaleria com a activitats que s'afavoreixen i dinamitzen 

mútuament. L'hostaleria a Elx va fer un salt quantitatiu l'any 2005 augmentant 

l'ocupació un 32%, respecte a l'any anterior. El desembre de 2017 compta amb 

7.606 afiliats a la Seguretat Social i figura com la tercera activitat generadora 

d'ocupació després del comerç i la indústria. 

 

Aquest creixement va venir propiciat per la promoció turística derivada de la consecució dels dos Patrimonis de la Humanitat 

que ostenta la ciutat i la visita de la Dama d'Elx i la subsegüent creació d'infraestructures turístiques: nous hotels que van 

ampliar l'oferta de places en un 75% o la construcció del Centre de Congressos Ciutat d'Elx. Els nous hotels es van instal·lar en el 

nucli urbà i en la pedania de Torrellano, on el Parc Empresarial i la seua situació estratègica en les proximitats de l'aeroport i de 

la ciutat d'Alacant han permés l'ampliació no solament de l'oferta hotelera sinó també la de restauració. 
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Cal esmentar també el paper que exerceix la Institució Firal Alacantina (IFA), situada en el terme municipal il·licità, en la 

promoció dels productes característics de la zona i de l'activitat comercial entre empresaris i amb el consumidor final. En el 

calendari firal tenen rellevància els certàmens relacionats amb el calçat, el moble, el comerç, el turisme i l'hostaleria. 

 

 
Turisme, un sector en expansió 

Elx viu des de fa anys un procés de diversificació econòmica que ha impulsat moltes inversions empresarials i públiques 

orientades a potenciar el sector serveis, fonamentalment el turisme, que emergeix com una activitat cada vegada més 

representativa encara que la base econòmica principal continue sent el calçat. 

L'actuació decidida de l'Administració local i 

els empresaris del sector turístic van impulsar 

les declaracions del Palmerar (any 2000) i del 

drama sacrolíric del Misteri (any 2001) com a 

Patrimonis de la Humanitat per UNESCO, i van 

institucionalitzar les seues relacions a través 

de l'Institut Municipal de Turisme d'Elx (actual 

Visitelche) com a instrument de promoció i 

gestió turística, i es van materialitzar 

projectes com el retorn temporal de la Dama 

d'Elx i la inauguració del Museu Arqueològic i d'Història d'Elx (MAHE). 

En aquelles dates, també es va inaugurar el modern Centre de Congressos Ciutat d'Elx que diversifica i promociona el turisme de 

ciutat i pel qual van passar durant l'any 2017 més de 35.000 persones, que van assistir a conferències, reunions, presentacions i 
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exposicions organitzades en les seues instal·lacions. Es troba en un entorn privilegiat, ben comunicat, proper al centre històric i 

a les dotacions turístiques d'oci i de negoci, com "Elx, parc empresarial" i la "Institució Firal Alacantina (IFA)". 

Tots aquests fets van propiciar el creixement de les infraestructures turístiques reflectit en l'augment de l'oferta hotelera. En 

1999 Elx només comptava amb 228 places d'hotels i 272 d'hostals i en l'actualitat hi ha 1.385 places en hotels i 367 en hostals. 

Els nous hotels es van instal·lar en el nucli urbà i en la pedania de Torrellano, on el Parc Empresarial, amb la seua situació 

estratègica en les proximitats de l'aeroport i de la ciutat d'Alacant, ha permés l'ampliació no solament de l'oferta hotelera sinó 

també la de restauració. 

L'hostaleria és una de les activitats que no ha deixat 

de créixer i que ocupa el tercer lloc en nombre 

d'ocupacions, 7.606 treballadors, després del 

comerç i la indústria. 

Elx, a més, disposa d'una variada gamma d'atractius 

amb els quals guanyar quota turística en una 

província que lidera els primers llocs d'ocupació 

hotelera a Espanya. 

Els seus 9 km de platges en un envejable estat de conservació, juntament amb el seu suau clima i una àmplia riquesa cultural 

com són els jaciments arqueològics de l'Alcúdia, on es va trobar La Dama d'Elx, les festes patronals, nombroses i modernes 

instal·lacions per a espectacles i convencions, les rutes dels museus i el Palmerar, així com els diversos paratges naturals, etc. 

són una mostra del gran interés dels il·licitans per aconseguir l'equilibri entre l'aprofitament turístic i la conservació de les seues 

tradicions i dels valors naturals. 
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Platges, turisme cultural i de congressos i més recentment 

turisme rural i mediambiental. El terme municipal amb 326 

km² el conforma, a més del nucli urbà, les 31 pedanies o 

partides rurals que constitueixen el Camp d'Elx on es troba 

la millor gastronomia autòctona en una gran oferta de 

restauració situada en les diferents carreteres d'accés a la 

ciutat. La diversitat de l'entorn rural amb camps de cultiu 

mediterrani i horts de palmeres o les serres i costa han 

propiciat l'aparició d'una nova oferta de cases rurals i rutes 

agroecològiques. 

Un altre dels factors que estan influint que Elx siga una 

ciutat cada vegada més turística és l'aeroport d'Alacant-Elx 

que amb la seua nova terminal i un trànsit creixent de 

passatgers, proper als 13,7 milions d'usuaris en el passat 

any, se situa com el cinqué aeroport amb més trànsit de 

passatgers d'Espanya. 

 

El Camp d’Elx, senya d’identitat 

Encara que l'economia d'Elx estiga determinada en gran manera pel pes de la indústria i els serveis, l'agricultura juga un paper 

rellevant per l'àmplia extensió del terme municipal (326 km², dels quals només el 5% és ocupat pel nucli urbà) i l'estreta 

convivència existent entre el camp i la ciutat. 
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Elx és el vuité municipi amb major superfície conreada de la Comunitat Valenciana (any 2017) i el tercer de la província 

d'Alacant després d'Oriola i Villena. 

Al llarg de les 31 pedanies, que conformen el denominat Camp d'Elx, es distribueixen les 7.269 ha de superfície de cultiu de les 

quals el 99% són terres de regadiu. La major part són xicotetes explotacions de menys de 5 ha en les quals predominen els 

fruiters, les hortalisses, els cítrics i les plantacions en vivers. 

Protagonista indiscutible és el cultiu del magraner, que significa el 

36% del total de la superfície conreada a la Comunitat Valenciana, 

però també l'ametler, el taronger dolç, la palmera datilera, el 

llimoner, l'olivar, la carxofa, les plantes ornamentals i el meló són 

els productes que es veuen amb major freqüència en el Camp d'Elx. 

I en els vivers (Elx és el primer municipi de la Comunitat en aquesta 

modalitat d'instal·lació agrària) es donen tota mena de plantacions 

encara que destaquen les plantes ornamentals amb la palmera com 

a cultiu identificatiu. 

La magrana és el cultiu estrella del Camp d'Elx no solament pel que 

representa quant a quantitat (1.400 ha, que suposen quasi el 30% 

de la superfície conreada a Espanya) sinó per la qualitat de la varietat Mollar. La producció anual espanyola en 2016, segons el 

Ministeri d'Agricultura, va ser de 53.187 tones valorades en 29 milions d'euros. La varietat Mollar, la producció de la qual es 

concentra a Elx, és la més benvolguda pel seu excel·lent aspecte exterior, el seu exquisit sabor i una reduïda grandària de les 

llavors. La Granada Mollar d'Elx està reconeguda amb el segell de qualitat Denominació d'Origen Protegida. Aquesta fruita 

s'exporta a tothom, encara que el mercat més important és l'europeu, en el qual els principals consumidors són Alemanya, 

França, Regne Unit i els Països Baixos. 
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Els vivers són la segona activitat agrària més rellevant sent el primer municipi de la Comunitat Valenciana en aquesta modalitat 

d'instal·lació on es donen tota mena de plantacions encara que destaquen les plantes ornamentals, amb la palmera com a cultiu 

identificatiu. L'aposta per l'exportació ha fet créixer aquest tipus de cultiu, i és la planta més exportada, en aquests moments, 

l'olivera que ha deixat en un segon lloc a la palmera com a planta ornamental. Els principals mercats, igual que els de la 

magrana, es troben a Europa. 

Els productes típicament mediterranis com els cítrics, l'ametla, l'olivar mantenen 

la seua representació mentre uns altres d'alt valor afegit i elevada aplicació en 

innovació i investigació amb finalitats industrials com les flors compta amb la 

presència d'empreses líder en l'àmbit nacional. Mentre que productes com la 

carxofa, el meló i, en general, les hortalisses han experimentat una gran 

expansió en els últims anys. 

Amb una àmplia superfície agrària i un microclima amb condicions molt 

favorables per al cultiu, Elx ocupa el tercer lloc quant a municipis agrícoles més 

importants de la província. L'interés per aquest sector està augmentant en els 

últims temps en el qual el consumidor aprecia cada vegada més la compra de 

productes frescos i de qualitat. En aquest sentit, les hortalisses il·licitanes com la carxofa, la fava verda o la col bròcoli ocupen 

un lloc destacat en la producció agrària. 

La importància del sector agrícola i les seues indústries associades va quedar demostrada en l'ocupació del Parc Agroalimentari 

L'Alcúdia, situat al sud-est del nucli urbà i a escassos 2 km d'aquest, que amb una superfície de 190.000 m² s'ha convertit en un 

centre de negocis i logística per al sector agroalimentari. 
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Qualitat de vida 
 

1 Una ciutat verda i un entorn ben conservat 

2 Oferta cultural 

3 Serveis sanitaris i instal·lacions esportives 

 

Una ciutat verda i un entorn ben conservat 
  

Cal destacar l'interés dels il·licitans i les il·licitanes per conservar i incrementar 

la superfície de parcs i jardins, així com els espais verds urbans, com es mostra 

en totes les enquestes realitzades fins al moment, suscitant especial atenció la 

preservació dels horts de palmeres com a senyal d'identitat pròpia alhora que 

pulmó verd de la ciutat. 

La política de protecció duta a terme per l'Ajuntament va possibilitar la 

proclamació del Palmerar d'Elx com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 

el novembre de 2000, pel seu valor excepcional com a palmerar únic a Europa i 

com a exponent de l'intercanvi cultural entre continents. 

Part d'aquests horts de palmeres han sigut recuperats com a espais d'ús i gaudi públic en forma de parcs i jardins. En l'actualitat, 

la major part dels horts urbans (1.842.683 m² en total) són de propietat pública. 
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Destaca per la seua singularitat i atractiu tant per als turistes com per a la 

població autòctona el Parc Municipal, amb una extensió de 58.394 m², és un 

lloc tant d'esplai com d'activitats culturals. A ell se li uneix L'Hort del Cura, 

Jardí Artístic Nacional que té una superfície de 13.000 m²; és de propietat 

privada i accés públic. També és important el Parc Filet de Fora, de 74.433 m², 

fruit de la restauració i agrupació de cinc antics horts que a més de ser un bell 

entorn paisatgístic està dotat amb infraestructures esportives. 

En un dels horts més cèntrics i característics de la ciutat es troba el Museu del 

Palmerar, un espai en el qual els visitants poden gaudir d'un recorregut 

cultural, conéixer l'artesania i els oficis relacionats amb la palmera, els horts 

tradicionals i el sistema de reg, així com les investigacions realitzades sobre el món de la palmera. 

Sobreïx per la seua originalitat, l'enjardinament del llit del riu Vinalopó que recorre de nord 

a sud la ciutat i constitueix un eix d'esbarjo i esport per als il·licitans a més d'oferir una 

imatge especial al visitant. La zona nord del riu es va recuperar mitjançant el premiat 

projecte de la Vall Trenada que ha revitalitzat mediambientalment aquest espai natural per 

a fer-lo accessible a tots els ciutadans i ciutadanes. La seua continuació és la projecció del 

sender que connecta el vessant del Vinalopó amb el Pantà i que uneix els dos entorns 

naturals mitjançant un camí per als vianants i ciclista de prop de huit quilòmetres que inclou 

cinc passarel·les i un mirador. 

Així, any a any, es va ampliant la llista dels jardins, places i parcs d'Elx en una aposta per 

mantenir la qualitat de vida i afavorir el benestar de tots i totes. En resum, la ciutadania 

disposa de més de 17 m² de zones verdes per habitant. 
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A més, Elx disposa d'una gran varietat de recursos naturals valuosos i ben conservats. Compta amb aiguamolls mediterranis, de 

característiques biòtiques extraordinàries, que els converteixen en llocs molt benvolguts pels naturalistes i aficionats a 

l'observació d'aus. 

La preservació d'aquestes zones, al llarg dels anys, ha servit perquè a hores d'ara 

es puga gaudir d'espais d'alt valor biològic i mediambiental com el Parc Natural 

del Fondo (2.387 ha), antiga conca endorreica utilitzada com a embassament de 

regulació per a reg que s'ha convertit en un dels espais amb major riquesa de 

fauna avícola de la Comunitat Valenciana; el Parc Natural de les Salines (2.496 

ha.) és una salina de rellevància nacional, amb grans valors naturals, un paisatge 

singular i important funció protectora enfront d'inundacions, declarat Parc 

Natural en 1988 per la Generalitat Valenciana; i el Clot de Galvany (180 ha), 

conca endorreica alimentada per tornades de reg, que alberga endemismes 

vegetals d'elevat interés i compta amb una Aula de la Natura per a la realització 

d'activitats pedagògiques. 

També existeixen altres espais on contemplar una gran mostra de la flora i la fauna típica de la comarca, així com d'uns atractius 

paisatges com l'Embassament d'Elx, els Carrissars o les Dunes de la Marina. 

La façana costanera està composta per 9 km de platges d'arenes fines i aigües cristal·lines dotades de tota mena de serveis, 

algunes d'elles exemptes d'edificacions. Aquesta preservació ha servit perquè la zona litoral mantinga espais de gran valor 

ecològic, que conformen un paisatge de dunes i pinedes que s'estén entre les platges de l'Altet, els Arenals del Sol, el Carabassí, 

el Pinet, la Marina d'Elx i les Pesqueres-Rebollo.  
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Oferta cultural   

Els més de dos mil anys d'història d'Elx, i especialment la cultura ibèrica i la 

romana, han deixat com a herència un ric patrimoni històric que pot ser gaudit i 

visitat en la xarxa de museus d'Elx. El més rellevant és el Museu Arqueològic i 

d'Història d'Elx (MAHE), una moderna instal·lació museística que ocupa el Palau 

d'Altamira. Inaugurat el maig 2006, durant sis mesos va acollir el bust original 

de la Dama d'Elx, la millor i més representativa peça de la cultura ibèrica, i que 

al costat del Palmerar i el Misteri constitueixen els senyals d'identitat dels 

il·licitans. Des de la seua obertura el MAHE s'ha convertit en un reclam turístic 

per a la ciutat. 

La Dama d'Elx va ser descoberta en L'Alcúdia, on ara com ara es troba el Parc 

Arqueològic i Museu de L'Alcúdia, un jaciment en contínua excavació arqueològica on es poden contemplar restes prehistòriques, 

ibèriques, romanes, visigodes i bizantines. A més, el visitant trobarà un Centre d'Interpretació i un Museu Monogràfic inclosos en 

les instal·lacions del recinte. 

La xarxa de museus es completa amb el Museu Paleontològic d'Elx, situat en la replaceta de Sant Joan; el Museu del Palmerar, on 

naix una ruta pels horts històrics d'Elx; els Banys Àrabs, llegat de la cultura andalusina que ofereix una completa perspectiva per 

a conéixer la història de la ciutat i dels seus habitants; el Museu de la Festa que mostra als visitants tots els detalls del Misteri, 

la posada en escena i alguns dels passatges més importants de la representació utilitzant la tecnologia més avançada; així com el 

Museu Agrícola de Puçol que recopila les maneres de vida i les eines agrícoles de passades generacions d'Elx i que va ser inclòs en 

el Registre de Pràctiques Exemplars de la UNESCO. 
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Elx també té centres d'exposició amb els quals gaudir de l'art, com el Museu d'Art 

Contemporani, situat en l'antic Ajuntament de Raval, que posseeix una 

important col·lecció d'art d'avantguarda, especialment de pintura espanyola; i 

l'Espai d'Art d'Elx, situat en el passeig de l'Estació, que arreplega una mostra de 

les diferents avantguardes de l'escultura contemporània. 

Són també testimoni de l'herència cultural la Torre de Calendura o la Torre del 

Consell (edifici que alberga l'actual Ajuntament) monuments emblemàtics de la 

ciutat de gran valor històric, sense oblidar la Basílica de Santa Maria, construcció 

del segle XVII que destaca per la seua portada de l'artista Nicolau de Bussi, on 

s'escenifica tots els anys el Misteri d'Elx, representació sacrolírica única en el 

món i Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 

La cultura més actual es troba en espais com L'Escorxador, antic escorxador 

municipal reconvertit en un conjunt de sales on es presenta una programació 

d'activitats avantguardistes enfocada a un públic jove però també als més 

xicotets. S'aposta per la creació i la promoció del local al costat de la difusió de 

les arts i artistes nacionals i internacionals. Un altre espai de dinamització 

cultural és La Llotja, antiga Llotja de fruites i verdures en el barri d'Altabix que 

des de la seua inauguració, en 2008, programa activitats de música, dansa, 

teatre, poesia, etc. 

Encara que el referent principal dels il·licitans és el Gran Teatre, edifici de 1920, 

rehabilitat en 1996 i propietat municipal, es dedica a les arts escèniques però 

també acull actes populars i institucionals de tota mena que congrega a tota 

classe de públic. 
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Per als més xicotets, Elx compta amb dos teatres, la Sala la Tramoia amb una llarga tradició de programació de teatre escolar, 

igual que la Sala La Carreta. 

El Centre de Congressos Ciutat d'Elx acull concerts, cursos, jornades, convencions i reunions, ja que disposa d'un auditori amb 

més de 400 places i sales polivalents de conferències i exposicions i és un equipament fonamental en l'organització 

d'esdeveniments en la ciutat. 

Com a activitats especials, destaquen la celebració anual de diversos festivals: el Festival Internacional de Teatre i Música 

Medieval, que congrega agrupacions nacionals i estrangeres, el Festival Internacional de Cinema Independent d'Elx, que ofereix 

projeccions de curtmetratges a l'aire lliure en el marc incomparable de l'Hort del Xocolater. A ells se suma l'Elx al carrer i el 

Festival Internacional de l'Oralitat, que porten fins a Elx músics i artistes de tot el món. A tot això se li uneix la programació 

d'activitats per barris i pedanies que es van desenvolupant durant tot l'any. 

Finalment, les festes constitueixen el més tradicional i popular de la cultura i 

Les Festes d’Agost d'Elx, en honor a la seua patrona, la Verge de l'Assumpció, 

amb la representació del Misteri com a moment culminant d'aquestes, es 

retrotrau fins a l'època medieval igual que La Nit de l’Albà, en la qual, 

centenars d'artificis pirotècnics vesteixen la nit de llum, color i so. Preàmbul 

d'aquestes són les festes de la Vinguda de la Verge en el mes de desembre. De 

dates més recents procedeixen les festes dels Moros i Cristians i la dels 

Pobladors que completen les festes d'agost. 

El Diumenge de Rams, processó declarada d'interés Turístic Internacional, 

inaugura la Setmana Santa i és, al costat de la processó de les al·leluies, la 

processó més genuïna d'Elx. 
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Sense oblidar les festes patronals de les diferents pedanies d'Elx que jalonen el calendari i comparteixen tots els il·licitans i les 

il·licitanes. Les seues deu comissions agrupades en la Unió de Festers del Camp d'Elx contribueixen a mantenir la tradició i els 

llaços entre el camp i la ciutat. 

 

Serveis sanitaris, assistencials i instal·lacions esportives 
  

Serveis sanitaris  

La ciutat i les pedanies disposen d'una completa xarxa d'atenció 

mèdica i hospitalària de qualitat gràcies als nou centres de salut, 

nou consultoris, i cinc unitats sanitàries. A això se sumen les 

infraestructures hospitalàries que compten amb l'Hospital 

General Universitari d'Elx, amb 412 llits i una llarga experiència 

com a centre de referència hospitalari i d'investigació a través de 

la seua Fundació per a la investigació biomèdica, la docència i la 

cooperació internacional. 

L'Hospital del Vinalopó, de propietat pública i gestió privada, va 

ser inaugurat en 2010 incorporant l'última tecnologia 

d'avantguarda. Amb una capacitat de 230 llits en habitacions 

individuals, els pacients són atesos per una plantilla de més de 

800 professionals. 
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El desembre de 2011 va obrir les seues portes l'hospital privat IMED-Elx, situat a "Elx, 

parc empresarial", amb 98 llits, el centre és un modern hospital tant en l'àmbit 

tecnològic com de disseny constructiu. 

L'oferta sanitària es complementa amb 100 farmàcies repartides per tots els barris i 

pedanies així com una àmplia oferta de clíniques i gabinets sociosanitaris 

multidisciplinaris i de gran especialització. 

La bona climatologia i la qualitat de vida que es gaudeix a Elx han facilitat la 

instal·lació de moderns i professionals centres per a majors amb una oferta de cinc 

Residències de Majors, 4 Centres de Dia i 3 Clubs de Convivència. 

Entre els recursos sociosanitaris també es disposa d'una àmplia xarxa pública d'atenció a les persones amb discapacitat com són 

una Residència per a Discapacitats Psíquics, tres Centres Ocupacionals, un Centre de Rehabilitació i Inserció Social, un Centre 

d'Atenció Primerenca, dos Centres de Dia, etc. 

Instal·lacions esportives 

El bon clima que es gaudeix, amb una temperatura mitjana anual de 19 °C (T 

Mínima de 15 °C i T Màxima de 24 °C) i pluges escasses, la conjugació de 

camp i platja en el mateix territori i la disponibilitat d'una gran xarxa 

d'instal·lacions esportives, tant públiques com privades, possibiliten la pràctica 

de qualsevol esport durant tot l'any. 

Les dotacions esportives municipals es troben repartides estratègicament entre 

els barris i pedanies d'Elx, a l'abast de tots els il·licitans i les il·licitanes i 
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visitants. Les associacions esportives i els clubs de base, al costat de les escoles 

esportives municipals potencien el treball de les categories inferiors i inicien els i 

les més joves en una vida més saludable. 

La Ciutat Esportiva és l'àrea neuràlgica de l'esport il·licità, amb 150.000 m² 

d'extensió, disposa de nombroses pistes i camps, un rocòdrom i un pavelló cobert 

amb piscina climatitzada. En les seues proximitats es troba el veterà estadi de 

futbol Martínez Valero, amb aforament per a 33.732 espectadors. Va ser 

remodelat en 2013 per a adaptar-lo a les noves necessitats tecnològiques, de 

seguretat i confortabilitat. 

En cada barri de la ciutat com en les pedanies d'Elx es pot practicar totes les modalitats esportives mitjançant l'extensa xarxa 

d'instal·lacions municipals com són els 10 Poliesportius, la Ciutat Esportiva o l'Estadi Municipal d'Atletisme. Altres àrees 

esportives i recreatives de gran valor i ús per part dels il·licitans són el vessant del riu Vinalopó o les 6 platges amb què compta 

el municipi. 

També cal tenir en compte les instal·lacions esportives dels diversos centres 

educatius en els quals es realitzen competicions i pràctica esportiva fora de 

l'horari escolar. 

L'oferta pública s'ha ampliat en els últims anys amb les dotacions de la 

Universitat Miguel Hernández d'Elx que compta amb un Palau dels Esports, 

piscina coberta, pista d'atletisme, camp de golf i altres pistes i camps de 

diferents modalitats esportives. A més, en la UHM d'Elx es pot cursar la 

llicenciatura i estudi de grau de l'Activitat Física i de l'Esport així com el màster 

de Rendiment Esportiu i Salut. 
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Tota aquesta oferta esportiva es complementa amb un gran nombre 

d'associacions esportives i de clubs privats alguns d'ells de llarga tradició com 

l'Elx Squash Club, que té una pista de gel per a practicar patinatge, el Club 

de Tenis Elx, la Societat Tir de colom, el Club de Camp o la Unió 

Excursionista i més recentment el Forus Elx Centre Esportiu, l'Escola de Golf 

Elx, etc. 


