
 A l'atenció del Molt Honorable president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig 

i Ferrer.  

 

Sr. president, 

 

Ens dirigim a vosté per a traslladar-li la nostra preocupació per la situació actual 

del sector ceràmic que afecta, directament, als nostres municipis. Ens enfrontem 

a moments d'incertesa que requereixen mesures excepcionals adaptades a les 

necessitats com s'estan fent. D’aquesta manera li ho hem traslladat a la 

Vicepresidenta Tercera del Govern i Ministra per a la Transició Ecològica i el 

Repte Demogràfic. Li fem arribar les reclamacions que li hem traslladat a la 

vicepresidenta.  

 

Des de la província de Castelló estem veient com, malgrat els esforços de la 

Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i els ajuntaments, el sector 

ceràmic es troba en una situació crítica. En especial, les instal·lacions de 

cogeneració ceràmica que no es poden veure beneficiades pel mecanisme de 

compensació del mercat elèctric i que necessiten la revisió del règim retributiu 

per evitar possibles diferències en el tractament entre sector. 

 

Estem segurs que està treballant de valent per a intercedir entre el sector ceràmic 

i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. D'aquesta 

manera, ens dirigim a vosté, com a màxim representant dels interessos 

valencians, per a demanar que continuen en aquesta línia perquè siguen ateses 

les seues reivindicacions.  

 

Requerim que s'ajude de manera decidida a les empreses de la indústria 

taulellera, demostrant el suport de les administracions públiques i facilitant el seu 

creixement. Una actuació ràpida i eficaç en aquest punt seria primordial per a 

facilitar l’arribada de noves inversions i, en definitiva, garantir la supervivència 

d’un gran nombre d’empreses.  

 

En aquest camí ha de saber que estarem al seu costat i compta amb tot el nostre 

suport, ajudant per a aportar prosperitat i noves oportunitats. 



 

Quedem a la seua absoluta disposició. 

 

Atentament, 

 

José Benlloch Fernández 

Alcalde de Vila-real 

 

 

Merche Galí Alfonso 

Alcaldessa d’Almassora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Falomir Sancho 

Alcalde de l’Alcora 

 

 

Silvia Cerdà Alfonso 

Secretària d’Indústria del PSPV-

PSOE de la província de Castelló i 

portaveu del PSPV-PSOE d’Onda 


